Публичен регистър за процеса на
приватизация и следприватизационен
контрол
Създаването и воденето на публичния регистър е на основание: чл. 29, ал. 2 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Наредба за данните,
подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и
следприватизационен контрол, ДВ, бр. 70 от 08.08.2003 г.
Публичният регистър съдържа информация за процесите на приватизация и
следприватизационен контрол, вписана в партиди както следва:

ПАРТИДА А:
Дружества с общинско участие в капитала

ПАРТИДА В:
Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто
общинско участие в капитала, общински не жилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански
цели, както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на
общински търговски дружества

ПАРТИДА С:
Приватизационни договори, подлежащи на контрол, сключени преди влизането в
сила на ЗПСК

ПАРТИДА D:
Приватизационни договори, подлежащи на контрол, сключени след влизането в
сила на ЗПСК

Публичният регистър на Община Лясковец за процеса на
приватизация и следприватизационен контрол съдържа
информация по партиди: В, С и D.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

ПАРТИДА – B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ
ИМУЩЕСТВОТО НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С
ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В
КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ
ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО
СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И
НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 1
Метод за приватизация: Търг с явно наддаване
1.Наименование на обекта

- местонахождение
- адрес
- дружество, от което е обособената част

Поземлен имот № 000507 по плана за
земеразделяне на гр. Лясковец, в т.ч.
сграда- Автомивка, кладенец, три
външни бетонови автоканала.
извън Подробен устройствен план на гр.
Лясковец
обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр. Лясковец

2.Номер и дата на решението за Решение № 501/28.12.2002 г. на
откриване на процедура за приватизация; Общински съвет Лясковец;
брой и дата на ДВ, в който е обнародван ДВ бр. 9/31.01.2003 г.
3.Орган, упражняващ правото
на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер
на
идеални
части
при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец
няма

няма

Решение № 501/28.12.2002 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Любомир Петков от гр. Горна
Оряховица
- номер и дата на решението за приемане Решение № 554/29.04.2003 г. на
на правния анализ - протокол
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54 от заседание на Общински съвет
Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 501/28.12.2002 г. на
на приватизационна оценка,
Общински съвет Лясковец,

-изпълнител
”Дупалов”ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 554/ 29.04.2003 г. на
на приватизационната оценка- протокол
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54 от заседание на Общински съвет
Лясковец
- номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на тръжната документация, изпълнител
администрация Лясковец
- номер и дата на решението за приемане Решение № 554/ 29.04.2003 г. на
на тръжна документация- протокол
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54 от заседание на Общински съвет
Лясковец
7.Номер и дата на решението за Решение № 554/ 29.04.2003 г. на
определяне на метод за приватизация, Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ- бр. 46/ 20.05.2003г.
8.Дата на провеждане на процедурата
26.06.2003г.
9.Начална тръжна цена
5713.00 лв.
10.Крайно класиране на участниците в 1. Стефчо Иванов Събчев от гр. Дебелец
процедурата
2. Цецко Иванов Станчев от гр. Лясковец
11.Цена, предложена от участниците в 1. Стефчо Иванов Събчев от гр. Дебелецпроцедурата
5884.39 лв.
2. Цецко Иванов Станчев от гр. Лясковец
5713.00 лв
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
- наименование на фирмата
- седалище
- адрес на управление
- номер на фирменото дело
- физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане
16.Схема на плащане

07.07.2003 г.
Стефчо Иванов Събчев: гр. Дебелец, ул.
“Белица” 7
5884.39 лв.
при подписване на приватизационния
договор
1.Депозитът в размер на 5884.39 лв., се
приспада от цената;
2.Останалата част от цената в размер на
5313.09 лв. се заплаща при подписването
на договора.

17.Дата на прехвърляне правото на Правото на собственост преминава от
собственост върху обекта
момента на заплащане цената на обекта
18.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на

договора, както и описание на основанието за развалянето
19.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50% ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И
ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В
ИМУЩЕСТВОТО НА ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА,
КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И
НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 2
Метод за приватизация: Търг с явно наддаване
1.Наименование на обекта

- местонахождение
- адрес
- дружество, от което е обособената част
2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван
3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
- номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол

Поземлен имот с №№000694,000685 по
плана за земеразделяне на гр.Лясковец
/Бивша Школа за начално военно
обучение, вкл.: едноетажна сграда,
кухня- столова, склад кухня, сграда КПП,
сграда- кабинети, сграда спални
помещения, сграда-ЩАБ, тоалетни, баняWC
извън Подробен устройствен план на
гр.Лясковец
не е включен в имуществото на ОТД
Решение № 460/29.08.2002 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 89/20.09.2002 г.
Общински съвет Лясковец
няма

няма

Решение № 460/29.08.2002 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Свилен Шарков от гр. Велико
Търново
Решение № 551/29.04.2003 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54/29.04.2003 г.

- номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол
- номер и дата на решението за възлагане
на тръжната документация, изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на тръжна документация- протокол
7.Номер и дата на решението за
определяне на метод за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано
8.Дата на провеждане на процедурата
9.Начална тръжна цена
10.Крайно класиране на участниците в
процедурата
11.Цена, предложена от участниците в
процедурата

12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
- наименование на фирмата
- седалище
- адрес на управление
- номер на фирменото дело
- физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане
16.Схема на плащане

Решение № 460/29.08.2002 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов”ООД гр. Велико Търново
Решение № 551/ 29.04.2003г., Протокол
№ 54 от заседание на Общински съвет
Лясковец
изготвена служебно от Общинска
администрация Лясковец
Решение № 551/ 29.04.2003г., Протокол
№ 54 от заседание на Общински съвет
Лясковец
Решение № 551/ 29.04.2003 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ- бр. 46/20.05. 2003 г.
25.06.2003г.
54 845.00 лв.
1. ЕТ “Димитър Божериков- 92” гр.
Стара Загора
2. СД “Драгоев – Колев и сие” гр.Котел
1. ЕТ “Димитър Божериков- 92” гр.
Стара Загора – 56 490.35 лв.
2. СД “Драгоев – Колев и сие” гр.Котел
– 54 845.00 лв.
09.07.2003г.
ЕТ ”Димитър Божериков- 92”
гр. Стара Загора, ул.”Генерал Скобелев”
№ 32
гр. Стара Загора, ул.”Генерал Скобелев”
№ 32
ф.д. № 2208/1992г.на СЗОС
56490.35
при подписване на приватизационния
договор
1.Депозитът в размер на 5484.50 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Останалата част от цената в размер на
51 005.85 лв. се заплаща при подписването на договора.

17.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава от
собственост върху обекта
момента на заплащане цената на обекта
18.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на

писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
19.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 3
Метод за приватизация: Търг с явно наддаване
1.Наименование на обекта

- адрес
- дружество, от което е обособената част

Нежилищно помещение (магазин, заедно
със съответния % ид.ч. от общите части
на сградата и от отстъпеното право на
строеж в І-ви надземен етаж на
триетажна жилищна сграда) в УПИ І-за
ЖС, кв. 78 по ПУП на гр. Лясковец
І-ви надземен етаж в част от лявата
половина на триетажна жилищна сграда,
попадаща в УПИ І за ЖС, кв.78 по
Подробен устройствен план на гр.
Лясковец
гр. Лясковец, ул. “Васил Левски” № 8 В
не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 459/29.08.2002 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 89/20.09.2002 г.

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
- изпълнител

Общински съвет Лясковец

- местонахождение

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол

няма

няма

Решение № 459/29.08.2002 г.на
Общински съвет Лясковец,
адв. Свилен Шарков от гр. Велико
Търново
Решение № 551/29.04.2003 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №

54/29.04.2003г.
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 459/29.08.2002 г.на
на приватизационна оценка,
Общински съвет Лясковец ,
-изпълнител
“Дупалов”ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 551/ 29.04.2003 г. на
на приватизационната оценка- протокол
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54/29.04.2003 г.
- номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на тръжната документация, изпълнител
администрация Лясковец
- номер и дата на решението за приемане Решение № 551/ 29.04.2003 г. на
на тръжна документация- протокол
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54/29.04.2003 г.
7.Номер и дата на решението за
Решение № 551/ 29.04.2003 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ- бр. 46/20.05. 2003 г.
8.Дата на провеждане на процедурата
25.06.2003г.
9.Начална тръжна цена
9752.00 лв.
10.Крайно класиране на участниците в
1. ЕТ “Петко Въртикъщов” гр. Лясковец
процедурата
2.ЕТ “Нора-М-Веселина Топалова” гр.
Лясковец
11.Цена, предложена от участниците в
1. ЕТ “Петко Въртикъщов” гр. Лясковец
процедурата
- 10044.56 лв.
2.ЕТ “Нора-М-Веселина Топалова” гр.
Лясковец – 9752.00 лв.
12.Дата на подписване на
10.07.2003 г.
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
- наименование на фирмата
ЕТ” Петко Въртикъщов”
- седалище
гр. Лясковец, ул.”Бузлуджа”№ 43 Б
- адрес на управление
гр. Лясковец, ул.”Бузлуджа”№ 43 Б
- номер на фирменото дело
ф.д. № 3171/1992 г.
- физическо лице
14.Цена на обекта
10044.56 лв.
15.Срок на плащане
при подписване на приватизационния
договор
16.Схема на плащане
1.Депозитът в размер на 975.20 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Останалата част от цената в размер на
9069.36 лв. се заплаща при подписването на договора.
17.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава от
собственост върху обекта
момента на заплащане цената на обекта
18.Номер и дата на решението за
няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето

19.Други данни по преценка на органа за
приватизация

няма

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 4
Метод за приватизация: Търг с явно наддаване
1.Наименование на обекта

- местонахождение

- адрес
- дружество, от което е обособената част
2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван
3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
- номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
-изпълнител
- номер и дата на решението за приемане

Нежилищно помещение (магазин, заедно
със съответния % ид.ч. от общите части
на сградата и от отстъпеното право на
строеж в част от партерен етаж на
четириетажна жилищна сграда)
Партерен етаж на четириетажна
жилищна сграда, попадаща в УПИ І-129
за ЖС, кв. 30 по Подробен устройствен
план на гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул. “Бузлуджа” № 43 Б
не е включен в имуществото на ОТД
Решение № 458/29.08.2002 г.на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 89/20.09.2002 г.
Общински съвет Лясковец
няма

няма

Решение № 458/29.08.2002 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Свилен Шарков от гр. Велико
Търново
Решение № 551/29.04.2003 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54/29.04.2003 г.
Решение № 458/29.08.2002 г.на
Общински съвет Лясковец ,
“Дупалов”ООД гр. Велико Търново
Решение № 551/ 29.04.2003 г. на

на приватизационната оценка- протокол

Общински съвет Лясковец, Протокол №
54/29.04.2003 г.
- номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на тръжната документация, изпълнител
администрация Лясковец
- номер и дата на решението за приемане Решение № 551/ 29.04.2003 г. на
на тръжна документация- протокол
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54/29.04.2003 г.
7.Номер и дата на решението за
Решение № 551/ 29.04.2003 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ- бр. 46/20.05. 2003 г.
8.Дата на провеждане на процедурата
25.06.2003 г.
9.Начална тръжна цена
25409.00 лв.
10.Крайно класиране на участниците в
1. ЕТ “Петко Въртикъщов” гр. Лясковец
процедурата
2. ЕТ “Нора-М-Веселина Топалова” гр.
Лясковец; Цани Николаев Додуров гр.
Лясковец
11.Цена, предложена от участниците в
1. ЕТ “Петко Въртикъщов” гр. Лясковец
процедурата
– 26171.27 лв.
2. ЕТ “Нора-М-Веселина Топалова” гр.
Лясковец – 25409.00 лв.
3. Цани Николаев Додуров гр. Лясковец
– 25409.00 лв.
12.Дата на подписване на
10.07.2003 г.
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
- наименование на фирмата
ЕТ” Петко Въртикъщов” гр. Лясковец
- седалище на фирмата
гр. Лясковец, ул.”Бузлуджа” № 43 Б
- адрес на управление
гр. Лясковец, ул.”Бузлуджа” № 43 Б
- номер на фирменото дело
ф.д. № 3171/1992 г.
- физическо лице
14.Цена на обекта
26171.27 лв.
15.Срок за плащане
при подписване на приватизационния
договор
16.Схема на плащане
1.Депозитът в размер на 2540.90 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Останалата част от цената в размер на
23630.37 лв. се заплаща при подписването на договора.
17.Дата на прехвърляне правото на Правото на собственост преминава от
собственост върху обекта
момента на заплащане цената на обекта
18.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
19.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 5
Метод за приватизация: Търг с явно наддаване
1.Наименование на обекта
- местонахождение
- адрес
- дружество, от което е обособената част
2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван
3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
- номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
-изпълнител

Застроен УПИ І-за ПСД, в т.ч. масивна
сграда (портал) в кв. 135 по ПУП - ПЗ
гр. Лясковец
УПИ І за производствено-складови
дейности, кв.135 - промишлена зона гр.
Лясковец
обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр.Лясковец
Решение № 488/28.11.2002г.на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 118/20.12.2002 г.
Общински съвет Лясковец
няма

няма

Решение № 488/28.11.2002г.на
Общински съвет Лясковец,
адв. Любомир Петков от гр. Горна
Оряховица
Решение № 554/29.04.2003 г. на
Общински съвет, Протокол №
54/29.04.2003 г.
Решение № 488/28.11.2002 г. на
Общински съвет Лясковец ,
“Дупалов”ООД гр. Велико Търново

- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

Решение № 554/ 29.04.2003 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54/29.04.2003 г.
- номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на тръжната документация, изпълнител
администрация Лясковец
- номер и дата на решението за приемане Решение № 554/ 29.04.2003 г. на
на тръжна документация- протокол
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54/29.04.2003 г.
7.Номер и дата на решението за
Решение № 554/29.04.2003 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец, Протокол №
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано 54/29.04.2003 г.
8.Дата на провеждане на процедурата
26.06.2003 г.
9.Начална тръжна цена
4662.00 лв.
10.Крайно класиране на участниците в
1 “Никотех” ООД гр. Лясковец
процедурата
11.Цена, предложена от участниците в
1 “Никотех” ООД гр. Лясковец - 4662.00
процедурата
лв.
12.Дата на подписване на
10.07.2003 г.
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
- наименование на фирмата
“Никотех” ООД гр. Лясковец
- седалище
гр. Лясковец, ул.”Васил Левски”№ 10А
- адрес на управление
гр. Лясковец, ул.”Васил Левски”№ 10А
- номер на фирменото дело
ф.д. № 559/2003 г.
- физическо лице
14.Цена на обекта
4662.00 лв.
15.Срок за плащане
при подписване на приватизационния
договор
16.Схема на плащане
1.Депозитът в размер на 466.20 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Останалата част от цената в размер на
4195.80 лв. се заплаща при подписването
на договора.
17.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава от
собственост върху обекта
момента на заплащане цената на обекта
18.Номер и дата на решението за
няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
19.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 6
Метод за приватизация: Търг с явно наддаване
1.Наименование на обекта

- местонахождение
- адрес
- дружество, от което е обособената част
2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван
3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,

Застроен УПИ ІІ-за ремонтна
работилница, в т.ч. масивна сграда
(вулканизатоска, дърводелска и коларожелезарска работилница), склад
(авточасти), помощна сграда в кв. 135 по
ПУП - ПЗ гр. Лясковец
УПИ ІІ за ремонтна работилница, кв.135
- промишлена зона гр. Лясковец
обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр. Лясковец
Решение № 488/28.11.2002 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 118/20.12.2002 г.
Общински съвет Лясковец
няма

няма

Решение № 488/28.11.2002 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Любомир Петков от гр. Горна
Оряховица
Решение № 554/29.04.2003 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54/29.04.2003 г.
Решение № 488/28.11.2002 г.на
Общински съвет Лясковец ,

- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 554/29.04.2003 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54/29.04.2003 г.
- номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на тръжната документация, изпълнител
администрация Лясковец
- номер и дата на решението за приемане Решение № 554/29.04.2003 г., Протокол
на тръжна документация- протокол
№ 54/29.04.2003 г. от заседание на
Общински съвет Лясковец
7.Номер и дата на решението за
Решение № 554/29.04.2003 г. на
определяне на метод за приватизация,
Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ- бр. 46/ 20.05.2003 г.
8.Дата на провеждане на процедурата
26.06.2003г.
9.Начална тръжна цена
17371.00 лв.
10.Крайно класиране на участниците в 1. “Никотех” ООД гр. Лясковец
процедурата
11.Цена, предложена от участниците в
1. “Никотех” ООД гр. Лясковец процедурата
17371.00 лв.
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
- наименование на фирмата
- седалище
- адрес на управление
- номер на фирменото дело
- физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

10.07.2003 г.

“Никотех” ООД гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул. ”Васил Левски” №10А
гр. Лясковец, ул. ”Васил Левски” №10А
ф.д. № 559/2003 г.
17371.00 лв.
при подписване на приватизационния
договор
16.Схема на плащане
1.Депозитът в размер на 1737.10 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Останалата част от цената в размер на
15633.90 лв. се заплаща при
подписването на договора.
17.Дата на прехвърляне правото на Правото на собственост преминава от
собственост върху обекта
момента на заплащане цената на обекта
18.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
19.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 7
Метод за приватизация: Търг с явно наддаване
1.Наименование на обекта
-местонахождение
- адрес
-дружество, от което е обособената част
2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван
3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

Застроен УПИ ІІІ-за гаражно-складови
дейности, в т.ч. сграда за гаражи в кв.
135 по ПУП - ПЗ гр. Лясковец
УПИ ІІІ за гаражно-складови дейности в
кв.135 - промишлена зона гр. Лясковец
обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр. Лясковец
Решение № 488/28.11.2002 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 118/20.12.2002 г.
Общински съвет Лясковец
няма

няма

Решение № 488/28.11.2002 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Любомир Петков от гр. Горна
Оряховица
Решение № 554/29.04.2003 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54/29.04.2003 г.
Решение № 488/28.11.2002 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 554/29.04.2003 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №

54/29.04.2003 г.
- номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на тръжната документация, изпълнител
администрация Лясковец
- номер и дата на решението за приемане Решение № 554/29.04.2003 г. на
на тръжна документация- протокол
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54/29.04.2003 г.
7.Номер и дата на решението за
Решение № 554/29.04.2003 г. на
определяне на метод за приватизация,
Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ- бр. 46/ 20.05.2003 г.
8.Дата на провеждане на процедурата
26.06.2003г.
9.Начална тръжна цена
9520.00 лв.
10.Крайно класиране на участниците в 1.“Никотех” ООД гр. Лясковец
процедурата
11.Цена, предложена от участниците в
1.“Никотех” ООД гр. Лясковец – 9520.00
процедурата
лв.
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
- наименование на фирмата
- седалище
- адрес на управление
- номер на фирменото дело
- физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане
16.Схема на плащане

17.Дата на прехвърляне правото на
собственост върху обекта
18.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
19.Други данни по преценка на органа за
приватизация

10.07.2003 г.
“Никотех” ООД гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул. ”Васил Левски” №10А
гр. Лясковец, ул. ”Васил Левски” №10А
ф.д. № 559/2003 г.
9520.00 лв.
при подписване на приватизационния
договор
1.Депозитът в размер на 952 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Останалата част от цената в размер на
8568 лв. се заплаща при подписването на
договора.
Правото на собственост преминава от
момента на заплащане цената на обекта
няма

няма

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 8
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс
1.Наименование на обекта

- местонахождение
-адрес
-дружество, от което е обособената част
2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван
3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Застроен УПИ ІІІ – за авторемонтни
услуги в т.ч. построени сгради:
техническа работилница, съблекалня,
стая на домакина в кв. 134 по ПУП - ПЗ
гр. Лясковец
УПИ ІІІ – за авторемонтни услуги, кв.134
по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец
обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр. Лясковец
Решение № 50/26.02.2004 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр.25/26.03.2004г.
Общински съвет Лясковец
няма

няма

Решение № 50/26.02.2004 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Николай Гърмидолов от гр.
Лясковец
- номер и дата на решението за приемане Решение № 117/24.06.2004 г . на
на правния анализ-протокол
Общински съвет Лясковец, Протокол №
12/24.06.2004 г.
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 50/26.02.2004 г. на
на приватизационна оценка,
Общински съвет Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново

- номер и дата на решението за приемане Решение № 117/24.06.2004 г. на
на приватизационната оценка-протокол
Общински съвет Лясковец, Протокол №
12/24.06.2004 г.
- номер и дата на решението за възлагане изготвени служебно от Общинска
на конкурсна документация, в т.ч.
администрация Лясковец
информационен меморандум,
изпълнител
- номер и дата на решението за приемане Решение № 117/24.06.2004 г. на
на конкурсна документация, в т.ч
Общински съвет Лясковец, Протокол №
информационен меморандум - протокол 12/24.06.2004 г.
7.Номер и дата на решението за Решение № 50/26.02.2004 г. на
определяне на метод за приватизация, Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ бр. 25/26.03.2004 г.
8. Номер и дата на решението за
Заповед № 1625/06.10.2004 г. на Кмета
определяне на участниците, които са
на Община Лясковец
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на І. “Техномет” ООД гр. Горна Оряховица
участниците в конкурса
1.Предложена цена: 25 602 лв.
2.Проект за развитие на обекта: До 6
месеца възстановяване съществуващата
сграда и района около сградата да бъде
облагороден и озеленен
3.Инвестиции в обекта: 162 000 лв.
4.Разкриване на работни места: от 3 до 8
5.Допълнителни предложения: няма
ІІ . ЕТ “Енчев- 58- Стефан Енчев” гр.
Горна Оряховица
1.Предложена цена: 22 200 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
изграждане модерен автосервиз
3.Инвестиции в обекта: 250 000 лв.
4.Разкриване на работни места: 30
5.Допълнителни предложения:
- Седалището на фирмата ще бъде
пререгистрирано в гр.Лясковец
- При извършване на ремонт на
превозните средства, собственост на
Община Лясковец и нейните структури
да се заплаща до 50 % от цената на труда
съобразно ценоразписа.
- Преференции при набирането на
работници да имат граждани на Община
Лясковец
- Да бъде създаден на Автомобилен
спортен клуб гр. Лясковец
- Да бъдат доставени по 1 камион дърва
на двата пенсионерски клуба в гр.
Лясковец
- При спечелване на конкурса да бъдат

дарени 500 лв. на ЦДГ “Пчелица” гр.
Лясковец
10. Крайно класиране на участниците в 1. ЕТ “Енчев- 58- Стефан Енчев” гр.
конкурса
Горна Оряховица
2. “Техномет” ООД гр. Горна Оряховица
11.Номер и дата на решението за
Заповед № 1917/19.11.2004 г. на Кмета
определяне на участник, спечелил
на Община Лясковец
конкурса
12.Дата на подписване на
17.12.2004 г.
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
- наименование на фирмата
ЕТ “Енчев 58- Стефан Енчев” гр. Горна
Оряховица
- седалище
гр. Горна Оряховица, ул. ”Юрий
Гагарин” № 47, вх. А, ап. 16
- адрес на упраление
гр. Горна Оряховица, ул. ”Юрий
Гагарин” № 47, вх. А, ап. 16
- номер на фирменото дело
ф.д № 1584/1993 г. на ВТОС
- данъчен номер
1043006157
-идентификационен код по БУЛСТАТ
104516937
- физическо лице
14.Цена на обекта
22200 лв
15.Срок за плащане
в тримесечен срок от подписване на
приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 4315.60 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 6784.40 в деня на сключване
на договора.
3.Останалата част от сумата 11 100 лв. в
тримесечен срок от подписване на
договора.
17.Договорен размер на инвестиции
18.Брой работни места
19.Дата на прехвърляне правото на
собственост върху обекта
20.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за
приватизация

250000 лв.
30
Правото на собственост върху обекта
преминава върху купувача след
окончателното изплащане на покупната
цена
няма

няма

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 9
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс
1.Наименование на обекта

-дружество, от което е обособената част

Застроен УПИ ІІ – за стопанска
инициатива, в т.ч. построена сграда –
сеновал в кв. 151 по ПУП – ПЗ гр.
Лясковец
УПИ ІІ- за стопанска инициатива, кв.151
по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец
ул. “Максим Райкович” № 39 (база
Честово)
не е включен в имуществото на ОТД

.Номер и дата на решението за откриване
на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 579/31.07.2003 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр.78/02.09.2003 г.

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
- изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение
-адрес

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
-изпълнител

няма

няма

Решение № 579 /31.07.2003 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Николай Гърмидолов от гр.
Лясковец
Решение № 117/24.06.2004 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
12/24.06.2004 г.
Решение № 579/31.07.2003 г. на
Общински съвет Лясковец ,
“Дупалов”ООД гр. Велико Търново

- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол
- номер и дата на решението за възлагане
на конкурсна документация, в т.ч.
информационен меморандум,
изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на конкурсна документация, в т.ч
информационен меморандум - протокол
7.Номер и дата на решението за
определяне на метод за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано
8. Номер и дата на решението за
определяне на участниците, които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
участниците в конкурса

10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
- наименование на фирмата
- седалище
- адрес на управление
- номер на фирменото дело
- данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
- физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

Решение № 117/24.06.2004 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
12/24.06.2004 г.
изготвени служебно от Общинска
администрация Лясковец
Решение № 117/24.06.2004 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
12/24.06.2004 г.
Решение № 579/31.07.2003г. на
Общински съвет .Лясковец,
ДВ бр.78/02.09.2003 г.
Заповед № 1625/06.10.2004 г. на Кмета
на Община Лясковец
І. Маргаритка Любенова Анастасова от
гр. Горна Оряховица
1.Предложена цена: 17300 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Предвижда се електрифициране,
водоснабдяване, изграждане канализация
в обекта; реконструкция на
съществуващата сграда за съхранение на
фуражи, построяване на допълнителни
стопански постройки.
3.Инвестиции в обекта:18000 лв.
4.Разкриване на работни места: от 3 до 5
5.Допълнителни предложения: няма
1. Маргаритка Любенова Анастасова от
гр. Горна Оряховица
Заповед № 1918/19.11.2004 г. на Кмета
на Община Лясковец
20.12.2004 г.
Маргаритка Любенова Анастасова, гр.
Горна Оряховица, ул. “”Свобода” № 20
17300 лв.
в тримесечен срок от подписване на

16.Схема за плащане

17.Договорен размер на инвестиции
18.Брой работни места
19.Дата на прехвърляне правото на
собственост върху обекта
20.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за
приватизация

приватизационния договор
1.Депозитът в размер на 3452.40 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 5197.60 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
8650 лв. в тримесечен срок от
подписване на договора.
18000 лв.
от 3 до 5
Правото на собственост върху обекта
преминава върху купувача след
окончателното изплащане на покупната
цена
няма

няма

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 10
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс
1.Наименование на обекта
- местонахождение
- адрес
-дружество, от което е обособената част
2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван
3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
-изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

Незастроен УПИ ХІІ-общински, кв. 134
по ПУП – ПЗ Лясковец
УПИ ХІІ – общински, кв.134 по ПУП –
промишлена зона гр. Лясковец
обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр. Лясковец
Решение № 50/26.02.2004 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр.25/26.03.2004 г.
Общински съвет Лясковец
няма

няма

Решение № 50/26.02.2004г. на Общински
съвет Лясковец,
адв. Николай Гърмидолов от гр.
Лясковец
Решение № 117/24.06.2004 г. на
Общински съвет, Протокол №
12/24.06.2004 г.
Решение № 50/26.02.2004 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 117/24.06.2004 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
12/24.06.2004 г.

- номер и дата на решението за възлагане
на конкурсна документация, в т.ч.
информационен меморандум,
изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на конкурсна документация, в т.ч
информационен меморандум - протокол
7.Номер и дата на решението за
определяне на метод за приватизация ,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано
8. Номер и дата на решението за
определяне на участниците, които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
участниците в конкурса

10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне участник, спечелил конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
- наименование на фирмата
- седалище
- адрес на управление
- номер на фирменото дело
- данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
- физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане
16.Схема за плащане

изготвени служебно от Общинска
администрация Лясковец
Решение № 117/24.06.2004 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
12/24.06.2004 г.
Решение № 50/26.02.2004 г.на Общински
съвет Лясковец,
ДВ бр.25/26.03.2004 г.
Заповед № 1625/06.10.2004 г. на Кмета
на Община Лясковец
І .”Техномет” ООД гр. Горна Оряховица
1.Предложена цена: 3202 лв.
2.Проект за развитие на обекта: При
спечелване на конкурса в срок от 8
месеца върху терена ще се построи
подходяща за производствени нужди
сграда. Облагородяване и озеленяване
района около сградата.
3.Инвестиции в обекта: 187 000 лв.
4.Разкриване на работни места: от 3 до 8
5.Допълнителни предложения: няма
1. ”Техномет” ООД гр. Горна Оряховица
Заповед № 1916/19.11.2004 г. на Кмета
на Община Лясковец
21.12.2004г.
”Техномет” ООД гр. Горна Оряховица
гр. Г. Оряховица, ул.”Тунджа” № 41
гр. Г. Оряховица, ул.”Тунджа” № 41
ф.д. № 1306/2001г.
1042007702
104580879
3202 лв.
в тримесечен срок от подписване на
приватизационния договор
1.Депозитът в размер на 612.00 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 989.00 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
1601.00 лв. - в тримесечен срок от

сключване на договора.
17.Договорен размер на инвестиции
187000 лв.
18.Брой работни места
от 3 до 8
19.Дата на прехвърляне правото на Правото на собственост върху обекта
собственост
преминава върху купувача след
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 11
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта
- местонахождение
- адрес
- дружество, от което е обособената част
2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван
3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
-изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

Застроен УПИ VІІ - за стопанска инициатива, в т.ч. сграда бивше училище, кв. 52
по плана на с. Драгижево
УПИ VІІ за стопанска инициатива, кв.52
по плана на с. Драгижево, общ. Лясковец
не е включен в имуществото на ОТД
Решение № 174/30.09.2004 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр.97 /02.11.2004 г.
Общински съвет Лясковец
няма

няма

Решение № 174/30.09.2004 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 264/24.02.2005 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
22/24.02.2005 г.
Решение № 174/30.09.2004 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов”ООД гр. Велико Търново
Решение № 264/24.02.2005 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
22/24.02.2005 г.

-номер и дата на решението за възлагане
на конкурсна документация, изпълнител
-номер и дата на решението за възлагане
информационен меморандум
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на конкурсна документация, в т.ч
информационен меморандум - протокол
7.Номер и дата на решението за
определяне на метод за приватизация ,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано
8. Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
участниците в конкурса

изготвена служебно от Общинска
администрация Лясковец
Решение № 174/30.09.2004 г. на
Общински съвет Лясковец
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 264/24.02.2005 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
22/24.02.2005 г.
Решение № 174/30.09.2004 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр.97/02.11.2004 г.
-

10.Крайно класиране на участниците в
конкурса

1. ЕТ ”АИППМП- Вита- д-р Петя
Михайлова” гр. Горна Оряховица

11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
- наименование на фирмата

Заповед № 700/03.06.2005 г. на Кмета на
Община Лясковец

- седалище
- адрес на управление
- номер на фирменото дело
- данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
- физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане
16.Схема за плащане

І. ЕТ ”АИППМП- Вита- д-р Петя
Михайлова” гр. Горна Оряховица
1.Предложена цена: 14750 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Разширяване дейността на помощен
кабинет към Амбулатория за
индивидуална медицинска помощ.
3.Инвестиции в обекта: 53800 лв.
4.Разкриване на работни места: 4
5.Допълнителни предложения: няма

01.07.2005 г.
ЕТ”АИППМП- Вита- д-р Петя
Михайлова” гр. Горна Оряховица
гр.Горна Оряховица, ул.”Ангел Кънчев”
№ 16
гр.Горна Оряховица, ул.”Ангел Кънчев”
№ 16
№ 202/2002 г.
1043043192
104507968
14750 лв.
в едномесечен срок от подписване на
приватизационния договор
1.Депозитът в размер на 2939.40 лв., се
приспада от цената на имота.

2.Сумата от 4435.60 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
7375.00 лв. - в едномесечен срок от
подписване на договора
17.Договорен размер на инвестиции
53800
18.Брой работни места
4
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 12
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта
-местонахождение
-адрес
- дружество, от което е обособената част
2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван
3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

Незастроен УПИ ІV-за производственоскладови дейности, кв. 158 по ПУПпромишлена зона на гр. Лясковец
УПИ ІV за ПСД, кв.158 по ПУПпромишлена зона гр.Лясковец
обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр. Лясковец
Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр.38/03.05.2005г.
Общински съвет Лясковец
няма

няма

Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 330/28.07.2005 г., Протокол
№ 29/28.07.2005 г.
Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 330/28.07.2005 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
29/28.07.2005 г.

-номер и дата на решението за възлагане
на конкурсна документация, изпълнител
-номер и дата на решението за възлагане
информационен меморандум
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на конкурсна документация, в т.ч
информационен меморандум – протокол
7.Номер и дата на решението за
определяне на метод за приватизация ,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано
8. Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
участниците в конкурса

10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
- наименование на фирмата
- седалище
- адрес на управление
- номер на фирменото дело
- данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
- физическо лице
14.Цена на обекта

изготвена служебно от Общинска
администрация Лясковец
Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 330/28.07.2005 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
29/28.07.2005 г.
Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет,
ДВ бр.38/03.05.2005г.
-

І.”Стера” ЕООД гр. Лясковец
1.Предложена цена: 11000 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Изграждане на складови помещения
3.Инвестиции в обекта: 100000 лв.
4.Разкриване на работни места: 4
5.Допълнителни предложения:няма
ІІ. ”Фипайма- БГ” ООД гр. Лясковец
1. Предложена цена: 10000 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Изграждане на складови и
производствени помещения
3.Инвестиции в обекта: 970000 лв.
4.Разкриване на работни места: 25
5.Допълнителни предложения:
предоставяне 3000 лв. за изграждане на
пясъчник с люлки и пързалки в един от
парковете в гр. Лясковец
1.”Стера” ЕООД гр. Лясковец
2.”Фипайма- БГ” ООД гр. Лясковец
Заповед № 1535/02.11.2005 г. на Кмета
на Община Лясковец
05.12.2005 г.
“Стера” ЕООД гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул.”Димо Минев” № 10
гр. Лясковец, ул.”Димо Минев” № 10
1136/2005 г.
4040013790
104643219
11000 лв.

15.Срок за плащане

в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 1470.00 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 4030.00 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
5500.00 лв. - в едномесечен срок след
подписване на договора.
17.Договорен размер на инвестиции
100000 лв.
18.Брой работни места
4
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 13
Метод:Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

- местонахождение
- адрес
-дружество, от което е обособената част

Застроен УПИ V-за производственоскладови дейности, кв. 158 по ПУП-ПЗ
гр. Лясковец, заедно с построената в него
сграда склад строителни материали с
навес
УПИ V за ПСД , кв.158 по ПУПпромишлена зона гр.Лясковец
Обособена част от имуществото на
“БКС” ЕООД – гр.Лясковец

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр.38/03.05.2005г.

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
-изпълнител

няма

няма

Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 330/28.07.2005 г., Протокол
№ 29/28.07.2005 г.
Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново

- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

Решение № 330/28.07.2005 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
29/28.07.2005 г.
-номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на конкурсна документация, изпълнител администрация Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 272/25.03.2005 г. на
информационен меморандум
Общински съвет Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 330/28.07.2005 г. на
на конкурсна документация, в т.ч
Общински съвет Лясковец, Протокол №
информационен меморандум – протокол 29/28.07.2005 г.
7.Номер и дата на решението за
Решение № 272/25.03.2005 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ бр.38/03.05.2005г.
8. Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
І .”Стера” ЕООД гр.Лясковец
участниците в конкурса
1.Цена: 17000 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Изграждане на гаражи
3.Инвестиции в обекта: 150000 лв.
4.Разкриване на работни места: 6
5.Допълнителни предложения:Няма
ІІ.”Фипайма- БГ”ООД- гр.Лясковец
1.Цена: 12000 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
3.Инвестиции в обекта: 890000 лв.
4.Разкриване на работни места: 20
5.Допълнителни предложения:
предоставяне 1000 лв. за една от
детските градини на територията на
Община Лясковец
ІІІ.Ангел Борисов Иванов от гр.
Лясковец
1.Цена: 16444 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Изграждане на цех за промишлени
дейности – проектиране и изработване на
корнизи, парапети, художествени
орнаменти, промишлен и битов дизайн,
металообработване.
3.Инвестиции в обекта: 150000 лв.
4.Разкриване на работни места: 20
5.Допълнителни предложения: Няма
ІV.ЕТ “Инженеринг- Михаил Табаков”
гр. Горна Оряховица
1.Цена: 15555 лв.
2.Проект за развитие на обекта:

10.Крайно класиране на участниците в
конкурсна
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
-наименование на фирмата
-седалище
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

Произодство на пчеларски инвентар
3.Инвестиции в обекта: 72470 лв.
4.Разкриване на работни места: от 12 до
15
5.Допълнителни предложения: няма
1.”Стера” ЕООД гр. Лясковец
2.”Фипайма- БГ” ООД гр. Лясковец
Заповед № 1534/02.11.2005 г. на Кмета
на Община Лясковец
05.12.2005 г.

“Стера” ЕООД гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул.”Димо Минев” № 10
гр. Лясковец, ул.”Димо Минев” № 10
1136/2005 г.
4040013790
104643219
17000 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 1939.60 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 6560 лв. в деня на сключване
на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
8500 лв. в едномесечен срок от
сключване на договора.
17.Договорен размер на инвестиции
150000 лв.
18.Брой работни места
6
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 14
Метод:Публично оповестен конкурс на на един етап
1.Наименование на обекта

-местонахождение
-адрес
-дружество, от което е обособената част
2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван
3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

Застроен УПИ VІІ- за хранителновкусова производствена дейност , кв. 158
по ПУП-ПЗ гр. Лясковец, заедно с
построената в него сграда - столова
УПИ VІІ- за ХВПД, кв.158 по ПУПпромишлена зона гр.Лясковец
обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр.Лясковец
Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр.38/03.05.2005г.
Общински съвет Лясковец
няма

няма

Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 330/28.07.2005 г., Протокол
№ 29/28.07.2005 г.
Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 330/28.07.2005 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №

29/28.07.2005 г.
-номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на конкурсна документация, изпълнител администрация Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 272/25.03.2005 г. на
информационен меморандум
Общински съвет Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 330/28.07.2005 г. на
на конкурсна документация, в т.ч
Общински съвет Лясковец, Протокол №
информационен меморандум – протокол 29/28.07.2005 г.
7.Номер и дата на решението за
Решение № 272/25.03.2005 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ бр.38/03.05.2005г.
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
І .”Стера” ЕООД гр.Лясковец
участниците в конкурса
1.Цена: 107000 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Изграждане на предприятие за
производство на инструменти и
матрици, необходими за металните
опаковки за хранително-вкусовата
промишленост
3.Инвестиции в обекта: 958800 лв.
4.Разкриване на работни места: 25
5.Допълнителни предложения:Няма
ІІ.”Фипайма- БГ”ООД- гр.Лясковец
1.Цена: 90000 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Реконструиране на съществуващата
сграда в складово помещение и
създаване на център за подмяна на
автомобилни гуми, кафе-бар за отдих и
изграждане на паркинг
3.Инвестиции в обекта: 1000000 лв.
4.Разкриване на работни места: 30
5.Допълнителни предложения:
предоставяне 1000 лв. за една от
детските градини на територията на
Община Лясковец
10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:

1.”Стера” ЕООД гр. Лясковец
2.”Фипайма- БГ” ООД гр. Лясковец
Заповед № 1533/02.11.2005 г. на Кмета
на Община Лясковец
05.12.2005 г.

-наименование на фирмата
-седалище
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

“Стера” ЕООД гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул.”Димо Минев” № 10
гр. Лясковец, ул.”Димо Минев” № 10
1136/2005 г.
4040013790
104643219
107000 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 14403.40 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 39096.60 лв. в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
53500 лв. в едномесечен срок от
сключване на договора.
17.Договорен размер на инвестиции
958800 лв.
18.Брой работни места
25
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 15
Метод:Публично оповестен конкурс на на един етап
1.Наименование на обекта

-адрес
-дружество, от което е обособената част

Застроен УПИ Х- за търговски нужди,
кв. 49 по ПУП с. Джулюница, заедно с
построената в него общественообслужваща сграда, пристройка на
допълващото застрояване (склад)
УПИ Х- за търговски нужди, кв. 49 по
ПУП с. Джулюница, общ. Лясковец
не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение №344/29.09.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр.89/08.11.2005 г.

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане

няма

няма

Решение №344/29.09.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 407/27.02.2006 г., Протокол
№ 38/27.02.2006 г.
Решение №344/29.09.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 407/27.02.2006 г., Протокол

на приватизационната оценка- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на конкурсна документация, изпълнител
-номер и дата на решението за възлагане
информационен меморандум
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на конкурсна документация, в т.ч
информационен меморандум – протокол
7.Номер и дата на решението за
определяне на метод за приватизация ,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
участниците в конкурса

№ 38/27.02.2006 г.
изготвена служебно от Общинска
администрация Лясковец
Решение №344/29.09.2005 г. на
Общински съвет Лясковец
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 407/27.02.2006 г., Протокол
№ 38/27.02.2006 г.

10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
-наименование на фирмата

1.ЕТ “Стайкова 55-Митка Стайкова” с.
Джулюница
Заповед № 669/31.05.2006 г. на Кмета на
Община Лясковец

-седалище
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

с. Джулюница, ул. “Роман” № 77
с. Джулюница, ул. “Роман” № 77
3094/1992 г.
1045006405
104084192
10250 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
1.Депозитът в размер на 1024.50 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 9225.50 лв. в деня на
сключване на договора.

16.Схема за плащане

Решение №344/29.09.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр.89/08.11.2005 г.
-

І .ЕТ “Стайкова 55-Митка Стайкова” с.
Джулюница
1.Цена: 10250 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Развиване на търговска дейност в обекта
3.Инвестиции в обекта: 2000 лв.
4.Разкриване на работни места: 1
5.Допълнителни предложения:няма

23.06.2006 г.
ЕТ “Стайкова 55-Митка Стайкова” с.
Джулюница

17.Договорен размер на инвестиции
18.Брой работни места
19.Дата на прехвърляне правото на
собственост върху обекта

2000
1
Правото на собственост преминава след
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 16
Метод: Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-адрес
-дружество, от което е обособената част

Обособен търговски обект – кафе,
находящ се на І-ви етаж на двуетажна
сграда, заедно с 31.24% ид.ч. от общите
части на сградата и 40.38% ид.ч. от
правото на собственост върху земята на
УПИ VІ-за обществено и делово
обслужване, целият с площ 346 кв.м, кв.
80 по ПУП на гр. Лясковец
УПИ VІ-за обществено и делово
обслужване, кв. 80 по ПУП на гр.
Лясковец
не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 354/27.10.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 93/22.11.2005 г.

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение

- номер и дата на решението за приемане

няма

няма

Решение № 354/27.10.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 407/27.02.2006 г., Протокол

на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на конкурсна документация, изпълнител
-номер и дата на решението за възлагане
информационен меморандум
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на конкурсна документация, в т.ч
информационен меморандум – протокол
7.Номер и дата на решението за
определяне на метод за приватизация ,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
участниците в конкурса

10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса

№ 38/27.02.2006 г.
Решение № 354/27.10.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 407/27.02.2006 г., Протокол
№ 38/27.02.2006 г.
изготвена служебно от Общинска
администрация Лясковец
Решение № 354/27.10.2005 г. на
Общински съвет Лясковец
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 407/27.02.2006 г., Протокол
№ 38/27.02.2006 г.
Решение №354/27.02.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 93/22.11.2005 г.
-

І .“Сенатор-Г” ООД гр. Горна Оряховица
1.Цена: 26500 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Запазване предназначението на обекта –
търговски обект – кафе, обособяване
сектор за бързо хранене.
3.Инвестиции в обекта: 25000 лв.
4.Разкриване на работни места: от 7 до
10
5.Допълнителни предложения:
Изграждане и оборудване детска
площадка в Централния парк в Лясковец
за сумата 3000 лв.
ІІ.”Радели” ЕООД гр. Лясковец
1.Цена: 26400 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Запазване предназначението на обекта –
търговски обект – кафе
3.Инвестиции в обекта: 22000 лв.
4.Разкриване на работни места: от 5 до 9
5.Допълнителни предложения:
Изграждане и оборудване детска
площадка в Централния парк в Лясковец
за сумата 2000 лв.
1.“Сенатор-Г” ООД гр. Горна Оряховица
2.”Радели” ЕООД гр. Лясковец
Заповед № 731/20.06.2006 г. на Кмета на
Община Лясковец

12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
-наименование на фирмата
-седалище

21.07.2006 г.

“Сенатор-Г” ООД гр. Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица, ул. “Иван Вазов”
№ 2Б
-адрес на управление
гр. Горна Оряховица, ул. “Иван Вазов”
№ 2Б
-номер на фирменото дело
474/2003 г.
-данъчен номер
1042008768
-идентификационен код по БУЛСТАТ
104605154
-физическо лице
14.Цена на обекта
26500 лв.
15.Срок за плащане
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 2606.20 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 10643.80 лв. в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
13250 лв. в едномесечен срок от
сключване на договора
17.Договорен размер на инвестиции
25000 лв.
18.Брой работни места
от 7 до 10
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 17
Метод: Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-адрес
-дружество, от което е обособената част

Масивна сграда с обособени в нея
магазин и кафе-аператив, находяща се в
южната част на Плодово тържище,
заедно с навес (отстъпено право на
строеж), попадаща в УПИ ІІІ- за КОО,
кв. 19 по ПУП на с. Добри дял
УПИ ІІІ- за КОО, кв. 19 по ПУП на с.
Добри дял, общ. Лясковец
не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 38/03.05.2005 г

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол

няма

няма

Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 330/28.07.2005 г., Протокол
№ 29/28.07.2005 г.; Решение №
447/25.05.2006 г., Протокол №
41/25.05.2006 г. за приемане
актуализиран правен анализ

-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 330/28.07.2005 г., Протокол
№ 29 /28.07.2005 г.; Решение №
447/25.05.2006 г., Протокол №
41/25.05.2006 г. за приемане
актуализирана приватизационна оценка
-номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на конкурсна документация, изпълнител администрация Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 272/25.03.2005 г. на
информационен меморандум
Общински съвет Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 330/28.07.2005 г., Протокол
на конкурсна документация, в т.ч
№ 29/28.07.2005 г.; Решение №
информационен меморандум – протокол 447/25.05.2006 г., Протокол №
41/25.05.2006 г. във връзка с провеждане
на последваща конкурсна процедура
7.Номер и дата на решението за
Решение № 272/25.03.2005 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ бр.38/03.05.2005 г.
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
І .ЕТ”Национал-Ангел Тихинов” гр.
участниците в конкурса
Г.Оряховица
1.Цена: 5002 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Изграждане склад за хранителни стоки
на едро и дребно
3.Инвестиции в обекта: 70000 лв.
4.Разкриване на работни места: 4
5.Допълнителни предложения: няма
10.Крайно класиране на участниците в
1. ЕТ”Национал-Ангел Тихинов” гр.
конкурса
Г.Оряховица
11.Номер и дата на решението за
Заповед № 1145/17.08.2006 г. на Кмета
определяне на участник, спечелил
на Община Лясковец
конкурса
12.Дата на подписване на
07.09.2006 г.
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
-наименование на фирмата
ЕТ “Национал-Ангел Тихинов” гр.
Горна Оряховица
-седалище
гр. Горна Оряховица, ул. “Люляк” № 1
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ

гр. Горна Оряховица, ул. “Люляк” № 1
4311/1990 г.
1043010979
104026431

-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

5002 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 980.40 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 1520.60 лв. в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
2501 лв. в едномесечен срок от
сключване на договора
17.Договорен размер на инвестиции
70000 лв.
18.Брой работни места
4
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 18
Метод:Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-местонахождение
-адрес
-дружество, от което е обособената част

Застроен УПИ ІІІ-за производственоскладови дейности, ведно с 4 бр.
заварени сгради по смисъла на чл. 53 от
ЗУТ, 2 бр. сгради външни тоалетни, кв.
140 по ПУП –ПЗ гр. Лясковец
УПИ ІІІ-за производствено-складови
дейности, кв. 140 по ПУП –ПЗ гр.
Лясковец
не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за откриване Решение № 378/28.12.2005 г. на
на процедура за приватизация, брой и дата Общински съвет Лясковец,
на ДВ, в който е обнародван
ДВ бр. 9/27.01.2006 г
3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни искове- размер
на идеални части при съсобственост върху
обекта и реално възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание на
концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
- изпълнител

Общински съвет Лясковец
няма
няма

Решение № 378/28.12.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 444/25.05.2006 г., Протокол
№ 41 /25.05.2006 г.
Решение № 378/28.12.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново

- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на конкурсна документация, изпълнител
-номер и дата на решението за възлагане
информационен меморандум
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на конкурсна документация, в т.ч
информационен меморандум – протокол
7.Номер и дата на решението за
определяне на метод за приватизация ,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
участниците в конкурса

10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
-наименование на фирмата
-седалище
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане
16.Схема за плащане

Решение № 444/25.05.2006 г., Протокол
№ 41 /25.05.2006 г.
изготвена служебно от Общинска
администрация Лясковец
Решение № 378/28.12.2005 г. на
Общински съвет Лясковец
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 444/25.05.2006 г., Протокол
№ 41/25.05.2006 г.
Решение № 378/28.12.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр.9/27.01.2005 г.
-

І .”Хлебозавод Корн” АД гр. Търговище
1.Цена: 80000 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Разширяване на съществуващото
производство и изграждане на нови
производствени линии за продукти,
касаещи хранителния сектор
3.Инвестиции в обекта: 50000 лв.
4.Разкриване на работни места: 8
5.Допълнителни предложения:няма
1.”Хлебозавод Корн” АД гр. Търговище
Заповед № 1143/17.08.2006 г. на Кмета
на Община Лясковец
18.09.2006 г.
Хлебозавод Корн” АД гр. Търговище
гр. Търговище, ул. “Цар Освободител” №
30, ап. 45
гр. Горна Оряховица, ул. “Св. Княз Борис
І” № 94
69/2002 г.
1292076901
125535549
80000 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
1.Депозитът в размер на 7967 лв., се
приспада от цената на имота.

2.Сумата от 32033 лв. в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
40000 лв. в едномесечен срок от
сключване на договора
17.Договорен размер на инвестиции
50000 лв.
18.Брой работни места
8
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор, в
случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора,
както
и
описание
на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 19
Метод:Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-местонахождение
-адрес
-дружество, от което е обособената част

Едноетажна сграда – ниско тяло (с
отстъпено право на строеж) изградена в
УПИ ІІ-за църква, кино и
административна сграда, кв. 69 по ПУП
на гр. Лясковец
УПИ ІІ-за църква, кино и
административна сграда, кв. 69 по ПУП
на гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул. “Трети март” № 1
не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за откриване Решение № 378/28.12.2005 г. на
на процедура за приватизация, брой и дата Общински съвет Лясковец,
на ДВ, в който е обнародван
ДВ бр. 9/27.01.2006 г
3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни искове- размер
на идеални части при съсобственост върху
обекта и реално възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание на
концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане

Общински съвет Лясковец
няма
няма

Решение № 378/28.12.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 444/25.05.2006 г., Протокол
№ 41 /25.05.2006 г.
Решение № 378/28.12.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 444/25.05.2006 г., Протокол

на приватизационната оценка- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на конкурсна документация, изпълнител
-номер и дата на решението за възлагане
информационен меморандум
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на конкурсна документация, в т.ч
информационен меморандум – протокол
7.Номер и дата на решението за
определяне на метод за приватизация ,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
участниците в конкурса

10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
-наименование на фирмата
-седалище
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ

№ 41 /25.05.2006 г.
изготвена служебно от Общинска
администрация Лясковец
Решение № 378/28.12.2005 г. на
Общински съвет Лясковец
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 444/25.05.2006 г., Протокол
№ 41/25.05.2006 г.
Решение № 378/28.12.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр.9/27.01.2005 г.
-

І .”МИДАС 2” ООД гр. Лясковец
1.Цена: 22010 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Изграждане на търговско финансовокомуникационен център
3.Инвестиции в обекта: 50000 лв.
4.Разкриване на работни места: от 12 до
20
5.Допълнителни предложения: дарение
за ЦДГ “Пчелица” в размер на 300 лв.;
да монтира система за видео наблюдение
и предостави безплатно за ползване
мрежата за интернет достъп, чрез която
да се осъществи видеонаблюдение, в
случай на закупуване от страна на
Общината на съответната техника и
предоставянето й за монтаж на стойност
16200 лв. за срок от 24 месеца.
1.” МИДАС 2” ООД гр. Лясковец
Заповед № 1144/17.08.2006 г. на Кмета
на Община Лясковец
19.09.2006 г.
” МИДАС 2” ООД гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул. “Петър Караминчев”
№ 44
гр. Лясковец, ул. “Петър Караминчев”
№ 44
41/2002 г.
1045002183
104586501

-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

22010 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 2130.50 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 8874.50 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
лв.11005 - в едномесечен срок от
сключване на договора
17.Договорен размер на инвестиции
50000 лв.
18.Брой работни места
от 12 до 20
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор, в
случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора,
както
и
описание
на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 20
Метод: Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-адрес

Застроен УПИ ХІІІ-за микротехнически
център “Автомивка”,ведно със застроени
сгради: работилница с гараж, навес с
канал, складово помещение, външна
тоалетна, кв. 72 по ПУП на с. Козаревец
УПИ ХІІІ-за микротехнически център
“Автомивка”, кв. 72 по ПУП на с.
Козаревец, общ. Лясковец
-

-дружество, от което е обособената част

не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 430/27.04.2006 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 41 /19.05.2006 г

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,

няма

няма

Решение № 430/27.04.2006 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 471/27.07.2006 г., Протокол
№ 44/27.07.2006 г.
Решение № 430/27.04.2006 г. на
Общински съвет Лясковец,

- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на конкурсна документация, изпълнител
-номер и дата на решението за възлагане
информационен меморандум
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на конкурсна документация, в т.ч
информационен меморандум – протокол
7.Номер и дата на решението за
определяне на метод за приватизация ,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
участниците в конкурса

10.Крайно класиране на участниците в
конкурса

“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 471/27.07.2006 г., Протокол
№ 44 /27.07.2006 г.
изготвена служебно от Общинска
администрация Лясковец
Решение № 430/27.04.2006 г. на
Общински съвет Лясковец
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 471/27.07.2006 г., Протокол
№ 44/27.07.2006 г.
Решение № 430/27.04.2006 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр.41/19.05.2006 г.
-

І.”АВТО МОНИТОР” ООД гр. Лясковец
1.Цена: 13200 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Изграждане на Автокомплекс и сервизно
обслужване на всички видове МПС
3.Инвестиции в обекта: 20000 лв.
4.Разкриване на работни места: 6
5.Допълнителни предложения: дарение в
размер на 300 лв. в полза на Община
Лясковец
1.”АВТО МОНИТОР” ООД гр.
Лясковец

11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
-наименование на фирмата
-седалище

Заповед № 1450/04.10.2006 г. на Кмета
на Община Лясковец

-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

гр. Лясковец, ул. “Никола Козлев” № 30
150/2006 г.
104663194
13200 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
1.Депозитът в размер на 1293.60 лв., се
приспада от цената на имота.

16.Схема за плащане

17.10.2006 г.
”АВТО МОНИТОР” ООД гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул. “Никола Козлев” № 30

2.Сумата от 5306.40 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
лв. 6600 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
17.Договорен размер на инвестиции
20000 лв.
18.Брой работни места
6
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 21
Метод: Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-адрес

Застроен УПИ І-за училище, кв. 42 по
плана на с. Драгижево, заедно с
построените в него сгради: бивше
училище, външна тоалетна, склад за
отоплителни материали
УПИ І-за училище, кв. 42 по плана на с.
Драгижево, общ. Лясковец
-

-дружество, от което е обособената част

не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 292/26.05.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 52 /24.06.2005 г.

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол

няма

няма

Решение № 292/26.05.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 366/24.11.2005 г., Протокол
№ 34/24.11.2005 г.; Решение №
470/27.07.2006 г., Протокол № 44
/27.07.2006 г. за приемане актуализиран
правен анализ

-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

Решение № 292/26.05.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 366/24.11.2005 г., Протокол
№ 34/24.11.2005 г.; Решение №
470/27.07.2006 г., Протокол № 44
/27.07.2006 г. за приемане актуализирана
приватизационна оценка
-номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на конкурсна документация, изпълнител администрация Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 292/26.05.2005 г. на
информационен меморандум
Общински съвет Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 366/24.11.2005 г., Протокол
на конкурсна документация, в т.ч
№ 34/24.11.2006 г.; Решение №
информационен меморандум – протокол 470/27.07.2006 г., Протокол №
44/27.07.2006 г.; във връзка с провеждане
на последваща конкурсна процедура
7.Номер и дата на решението за
Решение № 292/26.05.2005 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ бр.52/24.06.2005 г.
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
І.“МИЛИЦА - ИВ” ЕООД гр. Велико
участниците в конкурса
Търново
1.Цена: 91180 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Разкриване шивашки цех за дамска и
мъжка конфекция
3.Инвестиции в обекта: 313000 лв.
4.Разкриване на работни места: 13
5.Допълнителни предложения: безплатно
обучение и стаж на ученици от региона
на Община Лясковец, предоставяне
топла храна на социално слаби жители
на Общината на преференциални цени и
в сътрудничество със социалните служби
към Община Лясковец.
ІІ.МИТКО МАРКОВ МИНЕВ от гр.
Велико Търново
1.Цена: 99088 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Разкриване дом за възрастни хора от
семеен тип
3.Инвестиции в обекта: 780000 лв.
4.Разкриване на работни места: 13 – за
полагане на предвидените грижи и
услуги; 10 – за извършване на

строително-ремонтни дейности
5.Допълнителни предложения:
изграждане и въвеждане в експлоатация
на хидрофорна система, разрешаваща
проблема с питейната вода в с.
Драгижево; изграждане на ново и
поддържане съществуващото улично
осветление от центъра на селото до дома;
предоставяне храна на преференциални
цени на социално слаби хора от с.
Драгижево, необхванати от дейността на
Социалния патронаж; медицинския
персонал на дома да обслужва спешни и
неотложни случаи на лица от с.
Драгижево.
ІІІ.ДАНЧО ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ от гр.
София
1.Цена: 103000 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Изграждане на хотел или ваканционно
селище
3.Инвестиции в обекта: 200000 лв.
4.Разкриване на работни места: от 8 до
10
5.Допълнителни предложения: дарение в
размер на 400 лв. в полза на Община
Лясковец за празника на града –
29.06.2007 г.
10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
-наименование на фирмата
-седалище
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

1.МИТКО МАРКОВ МИНЕВ от гр.
Велико Търново
2.ДАНЧО ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ от гр.
София
Заповед № 1473/06.10.2006 г. на Кмета
на Община Лясковец
01.11.2006 г.
Митко Марков Минев от гр. Велико
Търново, ул. “Захари Стоянов” № 8
99088 лв.
в едномесечен срок след подписване на

приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 8088.60 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 41455.40 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
49544 лв. лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
17.Договорен размер на инвестиции
780000 лв.
18.Брой работни места
13 – за полагане на предвидените грижи
и услуги; 10 – за извършване на
строително-ремонтни дейности
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 22
Метод: Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-адрес

Застроен
УПИ VІІІ-за комплексно
обществено обслужване, кв. 81 по плана
на с. Козаревец, ведно с построената в
него
автоспирка
–
незавършено
строителство
УПИ VІІІ-за комплексно обществено
обслужване, кв. 81 по плана на с.
Козаревец, общ. Лясковец
-

-дружество, от което е обособената част

не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 487/29.09.2006 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 85/20.10.2006 г.

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол

няма

няма

Решение № 487/29.09.2006 г. на
Общински съвет Лясковец
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 512/30.11.2006 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
48/ 30.11.2006 г.

-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка

Решение № 487/29.09.2006 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
46/29.09.2006 г.
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 512/30.11.2006 г. на
на приватизационната оценка- протокол
Общински съвет Лясковец, Протокол №
48/30.11.2006 г
-номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на конкурсна документация, изпълнител администрация Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 487/29.09.2006 г. на
информационен меморандум
Общински съвет Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 512/30.11.2006 г. на
на конкурсна документация, в т.ч
Общински съвет Лясковец, Протокол №
информационен меморандум – протокол 48/30.11.2006 г.
7.Номер и дата на решението за
Решение № 487/29.09.2006 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец;
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ бр. 85 /20.10.2006 г.
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
І.ЕТ ”ЙОНИСИ 93 – ЙОРДАНКА
участниците в конкурса
ЗЛАТКОВА” с. КОЗАРЕВЕЦ
1.Цена: 12200лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Изграждане на многофункционална
сграда, включваща кафе-аператив, тото
пункт и продажба на вестници и
списания, бръснаро-фризьорски салон,
магазин за галантерия, кинкалерия и
парфюмерия, складови помещения и
битова стая, ще бъдат построени две
тоалетни (мъжка и женска) за чакащите
автобусите и топла чакалня с навес; в
проекта е предвидено и надстрояване с
хотелска част; на запад от сградата се
предвижда изграждане на детска
площадка с люлки, катерушки, пързалка
и озеленяване с цветя и декоративни
храсти.
3.Инвестиции в обекта: 20000 евро
4.Разкриване на работни места: 3
5.Допълнителни предложения: дарение в
размер на 500 лв. в полза на Кметство
Козаревец, което да се използва за
благоустрояване и озеленяване на село
Козаревец.
10.Крайно класиране на участниците в
1. .ЕТ ”ЙОНИСИ 93 – ЙОРДАНКА
конкурса
ЗЛАТКОВА” с. КОЗАРЕВЕЦ

11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
-наименование на фирмата
-седалище
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане
16.Схема за плащане

17.Договорен размер на инвестиции
18.Брой работни места
19.Дата на прехвърляне правото на
собственост върху обекта

Заповед № 152/07.02.2007 г. на Кмета на
Община Лясковец
19.02.2007 г.
ЕТ”Йониси 93 – Йорданка Златкова” с.
Козаревец
с. Козаревец, общ. Лясковец, ул. “Васил
Левски” № 24
с. Козаревец, общ. Лясковец, ул. “Васил
Левски” № 24
518/2005г.
1071025949
107027830
12200 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
1.Депозитът в размер на 1199.80 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 4900.20 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
6100 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора

20000 евро
3
Правото на собственост преминава след
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 23
Метод: Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-местонахождение
-адрес
-дружество, от което е обособената част
2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван
3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ

Застроен УПИ І-за многофункционална
зала, търговска площ и увеселителни
заведения, заедно с построени в него:
спортна
зала
–
незавършено
строителство, 3 бр. заварени сгради по
смисъла на чл. 53а от Закона за
устройство на територията, кв. 67 по
ПУП на гр. Лясковец
УПИ І-за многофункционална зала,
търговска
площ
и
увеселителни
заведения, кв. 67 по ПУП на гр. Лясковец
не е включен в имуществото на
общинско търговско дружество
Решение № 175/30.09.2004 г. на
Общински съвет Лясковец
(ДВ бр. 97 /02.11.2004 г.)
Общински съвет Лясковец
няма

няма

Решение № 175/30.09.2005 г. на
Общински съвет Лясковец, Решение №
478/31.08.2006 г. на Общински съвет
Лясковец за възлагане актуализиран
правен анализ

-изпълнител

адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 264/24.02.2005 г., Протокол
на правния анализ- протокол
№ 22/ 24.02.2005 г ; Решение №
489/29.09.2006 г. на Общински съвет
Лясковец, Протокол № 46/29.09.2006 г.
за приемане актуализиран правен анализ
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 175/30.09.2005 г. на
на приватизационна оценка
Общински съвет Лясковец, Протокол №
22/24.02.2005г.; Решение №
478/31.08.2006 г. на Общински съвет
Лясковец за възлагане актуализирана
приватизационна оценка
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 264/24.02.2005 г., Протокол
на приватизационната оценка- протокол
№ 22/ 24.02.2005 г ; Решение №
489/29.09.2006 г. на Общински съвет
Лясковец, Протокол № 46/29.09.2006 г.
за приемане актуализирана
приватизационна оценка
-номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на конкурсна документация, изпълнител администрация Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 175/30.09.2005 г. на
информационен меморандум
Общински съвет Лясковец; .; Решение №
478/31.08.2006 г. на Общински съвет
Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 264/24.02.2005 г., Протокол
на конкурсна документация, в т.ч
№ 22/24.02.2005 г.; Решение №
информационен меморандум – протокол 489/29.09.2006 г., Протокол №
46/29.09.2006 г.; във връзка с провеждане
на последваща конкурсна процедура
7.Номер и дата на решението за
Решение № 175/30.09.2004 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец; ДВ бр. 97
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано /02.11.2004 г.
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
І.ЕМИЛ БОЖИДАРОВ КАРАБАШКИ от
участниците в конкурса
гр. Горна Оряховица
1.Цена: 197 800 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Разкриване многофункционална
обществена сграда с прилежаща към нея
търговска площ, включваща магазини,
офиси, складови помещения,
увеселителни заведения и обслужващ
паркинг към тях
3.Инвестиции в обекта: 400 000 лв.

10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
-наименование на фирмата
-седалище
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане
16.Схема за плащане

17.Договорен размер на инвестиции
18.Брой работни места
19.Дата на прехвърляне правото на
собственост върху обекта

4.Разкриване на работни места: 20
5.Допълнителни предложения: дарение в
размер на 1000 лв. в полза на Община
Лясковец, което да се използва
по
целесъобразност
ЕМИЛ БОЖИДАРОВ КАРАБАШКИ от
гр. Горна Оряховица
Заповед № 1972/27.12.2006 г. на Кмета
на Община Лясковец
30.03.2007 г.
Емил Божидаров Карабашки от гр. Горна
Оряховица, ул. “Младост” № 5А
197 800 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
1.Депозитът в размер на 98 895 лв. се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 98 905 лв. се плаща в деня
на сключване на договора.

400 000 лв.
20
Правото на собственост преминава след
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за - Със Заповед № 1701/08.12.2009 г. на
приватизация
Кмета на Община Лясковец е назначена
комисия
за
осъществяване
на
следприватизационен контрол.
- Изготвен констативен протокол и
доклад от комисията за осъществения
контрол,
в
който
са
изложени
констатации
за
неизпълнение
на

задълженията,
произтичащи
от
приватизационния договор от 30.03.2007
г.
- Въз основа на доклада е взето Решение
№ 441/25.02.2010 г. на Общински съвет
Лясковец
за
разваляне
на
приватизационния договор.
- Заведено гр. дело № 503/2010 г. на
ВТОС за разваляне на договора за
приватизация, приключило с Решение№
245/15.12.2012 г. по търговско дело №
1134 /2011 г. на ВКС, с което договора е
развален поради неизпълнение на
задълженията на Емил Божидаров
Карабашки.
- Съставен e приемо-предавателен
протокол за връщането на имота.
- Изготвен АОС – частна №
968/29.10.2013 г. за актуване на имота.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 24
Метод:Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-адрес

Магазин
за
хранителни
стоки,
разположен в западната част от І-ви
нежилищен
надземен
етаж
от
четириетажна
жилищна
сграда,
находяща се на ул. “Васил Левски” № 6,
изгр. в УПИ І-за жилищно строителство
и аптека, кв. 78 по ПУП на гр. Лясковец,
заедно с 14.5% от общите ч. на сградата
УПИ І-за жилищно строителство и
аптека, кв. 78 по ПУП на гр. Лясковец
-

-дружество, от което е обособената част

не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 344/29.09.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 89 /08.11.2005 г.

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол

няма

няма

Решение № 344/29.09.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 407/27.02.2006 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №

38/27.02.2006 г.; Решение №
557/29.03.2007 г. на Общински съвет
Лясковец, Протокол № 53/29.03.2007 г.
за приемане актуализиран правен анализ
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 344/29.09.2005 г. на
на приватизационна оценка,
Общински съвет Лясковец,
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 407/27.02.2006 г. на
на приватизационната оценка- протокол
Общински съвет Лясковец, Протокол №
38/27.02.2006 г.; Решение №
557/29.03.2007 г., Протокол № 53
/29.03.2007 г. за приемане актуализирана
приватизационна оценка
-номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на конкурсна документация, изпълнител администрация Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 344/29.09.2005 г. на
информационен меморандум
Общински съвет Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 407/27.02.2007 г., Протокол
на конкурсна документация, в т.ч
№ 38/27.02.2007 г.; Решение №
информационен меморандум – протокол 557/29.03.2007 г., Протокол №
53/29.03.2007 г.; във връзка с провеждане
на последваща конкурсна процедура
7.Номер и дата на решението за
Решение № 344/29.09.2005 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ бр. 89 /08.11.2005 г.
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
І. “ЕРА-ЕЛИТ 3” ЕООД гр. СЕВЛИЕВО
участниците в конкурса
1.Цена: 41300 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Разкриване на магазин за пакетирани и
насипни хранителни стоки
3.Инвестиции в обекта: 30000 лв.
4.Разкриване на работни места: 4
5.Допълнителни предложения: дарение в
размер на 1500 лв. за празника на гр.
Лясковец
ІІ.ЕТ “КРАСИ-К-КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА” гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1.Цена: 45100 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Разкриване на обект за търговия на
дребно с хранителни стоки
3.Инвестиции в обекта: 25000 лв.
4.Разкриване на работни места: 8
5.Допълнителни предложения: дарение в
размер на 500 лв. при придобиване на

10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
-наименование на фирмата
-седалище
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

имота
ІІІ. “Мидас 2” ООД гр. Лясковец
1.Цена: 45510 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Разкриване на магазин за хранителни
стоки и магазин за промишлени стоки
3.Инвестиции в обекта: 40000 лв.
4.Разкриване на работни места: 10
5.Допълнителни предложения: дарение в
размер на 500 лв. за празника на гр.
Лясковец; 200 лв. – за детска ясла “Мир”
гр. Лясковец
1. “МИДАС 2” ООД гр. Лясковец
2. “ЕРА-ЕЛИТ 3” ЕООД гр. Севлиево
Заповед № 719/07.06.2007 г. на Кмета на
Община Лясковец
11.07.2007 г.
“Мидас 2” ООД гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул. “Петър Караминчев” №
44
гр. Лясковец, ул. “Петър Караминчев” №
44
41/2002 г.

104586501
45510 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 3496.50 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 19258.50 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
22755 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
17.Договорен размер на инвестиции
40000 лв.
18.Брой работни места
10
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на

основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 25
Метод:Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-адрес

Масивна централна сграда на Плодово
тържище, заедно с навес (отстъпено
право на строеж), изградени в УПИ ІІІза комплексно обществено обслужване,
кв. 19 по плана на с. Добри дял
в УПИ ІІІ-за комплексно обществено
обслужване, кв. 19 по плана на с. Добри
дял, общ. Лясковец
-

-дружество, от което е обособената част

не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 38 /03.05.2005 г.

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол

няма

няма

Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 330/28.07.2005 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
29 / 28.07.2005 г.; Решение №

447/25.05.2006 г. на Общински съвет
Лясковец, Протокол № 41 / 25.05.2006 г.
за приемане актуализиран правен анализ;
Решение № 589/26.04.2007 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
54 / 26.04.2007 г. за приемане нов
актуализиран правен анализ
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 272/25.03.2005 г. на
на приватизационна оценка,
Общински съвет Лясковец,
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 330/28.07.2005 г. на
на приватизационната оценка- протокол
Общински съвет Лясковец, Протокол №
29 / 28.07.2005 г.; Решение №
447/25.05.2006 г. на Общински съвет
Лясковец, Протокол № 41 / 25.05.2006 г.
за приемане актуализирана
приватизационна оценка; Решение №
589/26.04.2007 г. на Общински съвет
Лясковец, Протокол № 54 / 26.04.2007 г.
за приемане нова актуализирана
приватизационна оценка
-номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на конкурсна документация, изпълнител администрация Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 272/25.03.2005 г. на
информационен меморандум
Общински съвет Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 330/28.07.2005 г., Протокол
на конкурсна документация, в т.ч
№ 29 /28.07.2005 г.; Решение №
информационен меморандум – протокол 447/25.05.2006 г., Протокол №
41/25.05.2006 г.; 589/26.04.2007 г. за
провеждане на последващи конкурсни
процедури
7.Номер и дата на решението за
Решение № 272/25.03.2005 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ бр. 38 /03.05.2005 г.
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
І.ЕТ“НАЦИОНАЛ-Т-АНГЕЛ
ТИХИНОВ” гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
участниците в конкурса
1.Цена: 4230 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Разкриване склад за фуражи
3.Инвестиции в обекта: 20000 евро
4.Разкриване на работни места: 2
5.Допълнителни предложения: няма
10.Крайно класиране на участниците в
1.ЕТ“НАЦИОНАЛ-Т-АНГЕЛ
конкурса
ТИХИНОВ” гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
11.Номер и дата на решението за
Заповед № 914/13.07.2007 г. на Кмета на

определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:

Община Лясковец

-наименование на фирмата

ЕТ “Национал-Т-Ангел Тихинов” гр.
Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица, ул. “Люляк” № 1

-седалище
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

15.08.2007 г.

гр. Горна Оряховица, ул. “Люляк” № 1
4311/1990 г.
1043010979
104026431
4230 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 413 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 1702 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
2115 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
17.Договорен размер на инвестиции
20000 евро
18.Брой работни места
2
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 26
Метод:Публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-дружество, от което е обособената част

Застроен
УПИ
І-за
обществено
обслужване, кв. 140 по ПУП –
промишлена зона гр. Лясковец, заедно с
изградена двуетажна административна
сграда
Застроен
УПИ
І-за
обществено
обслужване, кв. 140 по ПУП –
промишлена зона гр. Лясковец
ул. “Максим Райкович” № 39 (база
Честово)
не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 555/29.03.2007 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 33/20.04.2007 г.

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение
-адрес

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол

няма

няма

Решение № 555/29.03.2007 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 594/31.05.2007 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
56/31.05.2007 г.

-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

Решение № 555/29.03.2007 г. на
Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 594/31.05.2007 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
56/ 31.05.2007 г.
-номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на конкурсна документация, изпълнител администрация Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 555/29.03.2007 г. на
информационен меморандум
Общински съвет Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 594/31.05.2007 г. на
на конкурсна документация, в т.ч
Общински съвет Лясковец, Протокол №
информационен меморандум – протокол 56/ 31.05.2007 г.
7.Номер и дата на решението за
Решение № 555/29.03.2007 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ бр. 33/20.04.2007 г.
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
І.СД “ДИТОШ-СТОЯНОВ, ЙОРДАНОВ
участниците в конкурса
И СИЕ” гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
1.Цена: 41001 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Разкриване склад за дървен материал и
топливо
3.Инвестиции в обекта: 90000 лв.
4.Разкриване на работни места: 5
5.Допълнителни предложения: дарение в
размер на 600 лв. за детски градини и
ясли, пенсионерски клубове, находящи
се на територията на Община Лясковец
по преценка на ръководството на
Общината
ІІ.МАРГАРИТКА ЛЮБЕНОВА
АНАСТАСОВА от гр. ЛЯСКОВЕЦ
1.Цена: 40321 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Разкриване склад за авточасти на леки и
лекотоварни автомобили и магазин
3.Инвестиции в обекта: 76000-80000 лв.
4.Разкриване на работни места: 4
5.Допълнителни предложения: дарение в
размер на 500 лв. за детски градини на
територията на Община Лясковец
10.Крайно класиране на участниците в
1.СД ”ДИТОШ- СТОЯНОВ,
конкурса
ЙОРДАНОВ И СИЕ” гр. ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
2.МАРГАРИТКА ЛЮБЕНОВА

11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
-наименование на фирмата
-седалище
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

АНАСТАСОВА от гр. ЛЯСКОВЕЦ
Заповед № 1327/05.09.2007 г. на Кмета
на Община Лясковец
10.10.2007 г.

СД “Дитош-Стоянов, Йорданов и сие”
гр. Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица, ул. “Георги
Измирлиев” № 17
гр. Горна Оряховица, ул. ”Георги
Измирлиев“№ 17
5632/1990 г.

1043018333
104038106
41001 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 3258.10 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 17242.40 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
20500.50 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
17.Договорен размер на инвестиции
90000 лв.
18.Брой работни места
5
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 27
Метод: публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-адрес
-дружество, от което е обособената част

Застроен УПИ Х - за ремонтна работилница, кв. 135 по ПУП-промишлена зона
гр. Лясковец, заедно построени в него
гаражни клетки – 2 бр. незавършено
строителство
УПИ Х - за ремонтна работилница,
кв. 135 по ПУП-промишлена зона гр.
Лясковец
не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 595/31.05.2007 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 49 / 19.06.2007 г.

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане
на приватизационна оценка,

няма

няма

Решение № 595/31.05.2007 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 646/26.07.2007 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
59/26.07.2007 г.
Решение № 595/31.05.2007 г. на
Общински съвет Лясковец,

- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 646/26.07.2007 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
59/26.07.2007 г.
-номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на конкурсна документация, изпълнител администрация Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № г. на Общински съвет
информационен меморандум
Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 646/26.07.2007 г. на
на конкурсна документация, в т.ч
Общински съвет Лясковец, Протокол №
информационен меморандум – протокол 59/26.07.2007 г.
7.Номер и дата на решението за
Решение № 595/31.05.2007 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ бр. 49 / 19.06.2007 г.
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
І.СД “ТУРБО ЧАСТНИ ПРЕВОЗИ 2003
– ЙОРДАНОВ И СИЕ” гр. ГОРНА
участниците в конкурса
ОРЯХОВИЦА
1.Цена: 40000 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Изграждане на сервизна и гаражна база
3.Инвестиции в обекта: 20000 лв.
4.Разкриване на работни места: 3
5.Допълнителни предложения: 500 лв. за
еднократно осъществяване на превоз за
екскурзия или друга обществена дейност
по предложение на ръководството на
Община Лясковец.
ІІ.ЕТ “ТОНЧЕВ 66- ДОБРОМИР
ТОНЧЕВ” гр. ЛЯСКОВЕЦ
1.Цена: 39200 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Производство и сервиз на електронни
везни
3.Инвестиции в обекта: 4.Разкриване на работни места: 3 бр. за
безплатно обучение и квалифицирани в
производство и ремонт на електронни
везни и 7 бр. от общ характер за жители
на Община Лясковец
5.Допълнителни предложения: дарение в
размер на 700 лв. за подпомагане на
отоплителния сезон на яслите и детските
градини в град Лясковец, по преценка на
Община Лясковец
ІІІ.”ДИВОНА” ЕООД гр. ЛЯСКОВЕЦ

1.Цена: 37000 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
В обекта ще бъдат извършвани
автосервизни услуги
3.Инвестиции в обекта: 4.Разкриване на работни места: от 4 до 8
5.Допълнителни предложения: дарение в
размер на 400 лв. за закупуване спортни
помагала в училищата в гр. Лясковец.
10.Крайно класиране на участниците в
конкурса

11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:
-наименование на фирмата
-седалище
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

1.СД “ТУРБО ЧАСТНИ ПРЕВОЗИ 2003
– ЙОРДАНОВ И СИЕ” гр. ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
2.ЕТ “ТОНЧЕВ 66 – ДОБРОМИР
ТОНЧЕВ” гр. ЛЯСКОВЕЦ
Заповед № 1460/28.09.2007 г. на Кмета
на Община Лясковец
25.10.2007 г.

СД “Турбо частни превози 2003 –
Йорданов и сие” гр. Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица, ул. “Македония”
№ 13
гр. Горна Оряховица, ул. “Македония”
№ 13
604/2003 г.

1042001186
814183772
40000 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 3559.60 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 16440.40 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
20000 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
17.Договорен размер на инвестиции
20000 лв.
18.Брой работни места
3
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,

в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 28
Метод: публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-адрес
-дружество, от което е обособената част

Застроен УПИ ІІІ- за производственоскладови дейности, кв. 159 по ПУПпромишлена зона гр. Лясковец, заедно с
построен в него автоканал – бетонови
стени
УПИ ІІІ- за производствено-складови
дейности, кв. 159 по ПУП-промишлена
зона гр. Лясковец
не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 595/31.05.2007 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 49 /19.06.2007 г.

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане

няма

няма

Решение № 595/31.05.2007 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 646/26.07.2007 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
59/26.07.2007 г.
Решение № 595/31.05.2007 г. на

на приватизационна оценка,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 646/26.07.2007 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
59/26.07.2007 г.
-номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на конкурсна документация, изпълнител администрация Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 595/31.05.2007 г. на
информационен меморандум
Общински съвет Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 646/26.07.2007 г. на
на конкурсна документация, в т.ч
Общински съвет Лясковец, Протокол №
информационен меморандум – протокол 59/26.07.2007 г.
7.Номер и дата на решението за
Решение № 595/31.05.2007 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ бр. 49 /19.06.2007 г
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
І.ЕТ “ТОНЧЕВ 66- ДОБРОМИР
участниците в конкурса
ТОНЧЕВ” гр. ЛЯСКОВЕЦ
1.Цена: 39500 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Производство и сервиз на електронни
везни
3.Инвестиции в обекта: не са посочени
4.Разкриване на работни места: 3 бр. за
безплатно обучение и квалифицирани в
производство и ремонт на електронни
везни и 7 бр. от общ характер за жители
на Община Лясковец
5.Допълнителни предложения: дарение в
размер на 700 лв. за подпомагане на
отоплителния сезон на яслите и детските
градини в град Лясковец, по преценка на
Община Лясковец
10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:

1.ЕТ “ТОНЧЕВ 66- ДОБРОМИР
ТОНЧЕВ” гр. ЛЯСКОВЕЦ
Заповед № 1454/28.09.2007 г. на Кмета
на Община Лясковец

-наименование на фирмата

1. ЕТ “Тончев 66- Добромир Тончев”
гр. Лясковец

25.10.2007 г.

-седалище
-адрес на управление
-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане
16.Схема за плащане

17.Договорен размер на инвестиции
18.Брой работни места

гр. Лясковец, ул. “Петър Караминчев”
№ 34
гр. Лясковец, ул. “Петър Караминчев”
№ 34
4591/1990 г.
104033664
39500 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
1.Депозитът в размер на 3883.30 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 15866.70 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
19750 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
няма
3 бр. за безплатно обучение и
квалифицирани в производство и ремонт
на електронни везни и 7 бр. от общ
характер за жители на Община Лясковец

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 29
Метод: публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-дружество, от което е обособената част

Застроен урегулиран поземлен имот ІІ-за
производствено-складови дейности, кв.
145 по ПУП-промишлена зона гр.
Лясковец, ведно с построената в него
сграда бивша баня
УПИ ІІ-за производствено-складови
дейности, кв. 145 по ПУП – ПЗ гр.
Лясковец
ул. “Максим Райкович” № 39 (база
Честово)
не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 157/28.07.2008 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 73/19.08.2008 г.

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение
-адрес

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол
-номер и дата на решението за възлагане

няма

няма

Решение № 157/28.07.2008 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 203/28.10.2008 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
16/28.10.2008 г.
Решение № 157/28.07.2008 г. на

на приватизационна оценка,
- изпълнител
- номер и дата на решението за приемане
на приватизационната оценка- протокол

Общински съвет Лясковец,
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
Решение № 203/28.10.2008 г. на
Общински съвет Лясковец, Протокол №
16/28.10.2008 г.
-номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на конкурсна документация, изпълнител администрация Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 157/28.07.2008 г. на
информационен меморандум
Общински съвет Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 203/28.10.2008 г. на
на конкурсна документация, в т.ч
Общински съвет Лясковец, Протокол №
информационен меморандум – протокол 16/28.10.2008 г.
7.Номер и дата на решението за
Решение № 157/28.07.2008 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ бр. 73/19.08.2008 г.
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
І.”ВАСИЛИСА ДЕВЕЛОПМЪНТ” ООД
участниците в конкурса
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1.Цена: 469346 лв.
2.Проект за развитие на обекта:
Изграждане на фабрика за производство
на опаковки и печатни услуги
3.Инвестиции в обекта: 3200000 евро
4.Разкриване на работни места: 113
5.Допълнителни предложения: дарение в
размер на 5000 лв. годишно след
пускане в експлоатация на обекта за
спонсориране мероприятия, инициирани
от Община Лясковец
10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:

1.”ВАСИЛИСА ДЕВЕЛОПМЪНТ” ООД
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Заповед № 49/15.01.2009 г. на Кмета на
Община Лясковец

-наименование на фирмата

“Василиса Девелопмънт” ООД
гр. Велико Търново
гр. Велико Търново, ул. “Гео Милев”
№ 43А
гр. Велико Търново, ул. “Гео Милев”
№ 43А

-седалище
-адрес на управление

17.02.2009 г.

-номер на фирменото дело
-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице
14.Цена на обекта
15.Срок за плащане

1250/2007 г.

104694270
469346 лв.
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 46840 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 187833 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
234673 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
17.Договорен размер на инвестиции
3200000 евро
18.Брой работни места
113
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - B
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМУЩЕСТВОТО
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ОБЩИНСКИ
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № В 30
Метод: публично оповестен конкурс на един етап
1.Наименование на обекта

-адрес
-дружество, от което е обособената част

Масивна сграда (с отстъпено право на
строеж) в източната част на Плодово
тържище, заедно с навес, изградена в
УПИ ІІІ - за комплексно-обществено
обслужване, кв. 19 по Подробен
устройствен план на с. Добри дял
УПИ ІІІ - за комплексно-обществено
обслужване, кв. 19 по Подробен
устройствен план на с. Добри дял, общ.
Лясковец
не е включен в имуществото на ОТД

2.Номер и дата на решението за
откриване на процедура за приватизация,
брой и дата на ДВ, в който е обнародван

Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
ДВ бр. 38/03.05.2005 г

3.Орган, упражняващ правото на
собственост
4.Данни за реституционни исковеразмер на идеални части при
съсобственост върху обекта и реално
възстановяване на обекта
5.Номер и/ или дата и кратко описание
на концесионни решения и договори, при
наличие на такива
6.Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК
-номер и дата на решението за възлагане
на правен анализ,
-изпълнител

Общински съвет Лясковец

-местонахождение

- номер и дата на решението за приемане
на правния анализ- протокол

няма

няма

Решение № 272/25.03.2005 г. на
Общински съвет Лясковец,
адв. Валери Ставрев от гр. Велико
Търново
Решение № 330/28.07.2005 г., Протокол
№ 29/28.07.2005 г.; Решение №

447/25.05.2006 г., Протокол №
41/25.05.2006 г. за приемане
актуализиран правен анализ; Решение №
589/26.04.2007 г., Протокол №
54/26.04.2007 г. за приемане
актуализиран правен анализ; Решение №
217/27.11.2008 г., Протокол №
17/27.11.2008 г. за приемане
актуализиран правен анализ
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 272/25.03.2005 г. на
на приватизационна оценка,
Общински съвет Лясковец,
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 330/28.07.2005 г., Протокол
на приватизационната оценка- протокол
№ 29 /28.07.2005 г.; Решение №
447/25.05.2006 г., Протокол №
41/25.05.2006 г. за приемане
актуализирана приватизационна оценка;
Решение № 589/26.04.2007 г., Протокол
№ 54/26.04.2007 г. за приемане
актуализирана приватизационна оценка;
Решение № 217/27.11.2008 г., Протокол
№ 17/27.11.2008 г. за приемане
актуализирана приватизационна оценка
-номер и дата на решението за възлагане изготвена служебно от Общинска
на конкурсна документация, изпълнител администрация Лясковец
-номер и дата на решението за възлагане Решение № 272/25.03.2005 г. на
информационен меморандум
Общински съвет Лясковец
- изпълнител
“Дупалов” ООД гр. Велико Търново
- номер и дата на решението за приемане Решение № 330/28.07.2005 г., Протокол
на конкурсна документация, в т.ч
№ 29/28.07.2005 г.; Решение №
информационен меморандум – протокол 447/25.05.2006 г., Протокол №
41/25.05.2006 г. във връзка с провеждане
на последваща конкурсна процедура;
Решение № 589/26.04.2007 г., Протокол
№ 54/26.04.2007 г. за провеждане
последваща конкурсна процедура;
Решение № 217/27.11.2008 г., Протокол
№ 17/27.11.2008 г. за приемане
последваща конкурсна процедура
7.Номер и дата на решението за
Решение № 272/25.03.2005 г. на
определяне на метод за приватизация ,
Общински съвет Лясковец,
брой и дата на ДВ, в който е обнародвано ДВ бр.38/03.05.2005 г.
8.Номер и дата на решението за
определяне на участниците , които са
допуснати до участие в заключителния
етап
9.Основни параметри на офертите на
І.Йордан Йорданов Райков от с. Добри
участниците в конкурса
дял, общ. Лясковец
1.Цена: 9900 лв.
2.Проект за развитие на обекта:

10.Крайно класиране на участниците в
конкурса
11.Номер и дата на решението за
определяне на участник, спечелил
конкурса
12.Дата на подписване на
приватизационния договор
13.Данни за купувача:

Разкриване пункт за изкупуване и
съхранение на сурово мляко и млечни
продукти
3.Инвестиции в обекта: 10000 лв.
4.Разкриване на работни места: 2
5.Допълнителни предложения: няма
1.Йордан Йорданов Райков от с. Добри
дял, общ. Лясковец
Заповед № 132/02.02.2009 г. на Кмета на
Община Лясковец
09.03.2009 г.

-наименование на фирмата
-седалище

-

-адрес на управление
-номер на фирменото дело

-

-данъчен номер
-идентификационен код по БУЛСТАТ
-физическо лице

Йордан Йорданов Райков от с. Добри
дял, общ. Лясковец, ул. “Перуника” № 17
14.Цена на обекта
9900 лв.
15.Срок за плащане
в едномесечен срок след подписване на
приватизационния договор
16.Схема за плащане
1.Депозитът в размер на 987 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 3963 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
4950 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
17.Договорен размер на инвестиции
10000 лв.
18.Брой работни места
2
19.Дата на прехвърляне правото на
Правото на собственост преминава след
собственост върху обекта
окончателното изплащане на покупната
цена
20.Номер и дата на решението за няма
разваляне на приватизационния договор,
в случаите, когато не е била прехвърлена
собствеността, изходящ номер и дата на
писменото уведомление за разваляне на
договора, както и описание на
основанието за развалянето
21.Други данни по преценка на органа за няма
приватизация

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

ПАРТИДА - С
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ
НА КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В
СИЛА НА ЗПСК

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - С
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № С 1
Метод за приватизация: Конкурс
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
.
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление

28.12.1994 г.

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

-

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

СД “СТИЛ 90” гр. Лясковец
гр.Лясковец, ул. “Максим Райкович” № 29
гр.Лясковец, ул. “Максим Райкович” № 29

обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр. Лясковец, представляваща
застроен УПИ ІІ-1740 по ПУП – ПЗ гр.
Лясковец, ведно с построените в него
бивши оранжерии
1284275 лв. неденоминирани
сумата е изплатена от купувача при
сключване на договора
-

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
В срок от 4 г. от датата на сключване на
поета от купувача за всеки отчетен период договора да пусне в експлоатация
консервен цех
10.Данни за поето задължение за
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период
11.Данни за други задължения поети от
Купувачът се задължава да не променя
купувача по приватизационния договор
функциите на новопостроеният обект в
срок от 3 години, както и да не го продава
на трети лица за същия срок от време.
12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.

Неустойка в размер на 3000000 лв.
неденоминирани, плюс законната лихва
при просрочие – при неизпълнение на
договореното и при допълнително

13.Наличие на други допълнителни
споразумения и клаузи по
приватизационния договор
14.Номер и дата на решенията за
изчисляване на неустойки на купувачите
при неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
16.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
17.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
18.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
19.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
20.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
21.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
22.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
23.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и

съгласуван срок за изпълнение на
построяване на консервен цех и
неизползване на обекта по
предназначение
Ако в срока, посочен в договора не бъде
построено договореното и използвано
съгласно предназначението му, страните
имат право да съгласуват нов срок за
изпълнение чрез анекс към договора

други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
25.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
26.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвидено в
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - С
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № С 2
Метод за приватизация: Преговори с потенциален купувач
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
.
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.

Адрес на управление

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора
6.Договорена цена
7.Схема на плащане

29.06.1995 г.
“Евротекс 21” ООД гр. Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица, ул. “Мано Тодоров”
№ 30
гр. Горна Оряховица, ул. “Мано Тодоров”
№ 30
Незастроен УПИ ІV-1740, к. 134 по ПУППЗ гр. Лясковец
1700000 лв. неденоминирани
сумата е изплатена от купувача при
сключване на договора

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
В срок от 4 г. от датата на сключване на
поета от купувача за всеки отчетен период договора да построи и пусне в
експлоатация цех за нетъкан текстил
10.Данни за поето задължение за
70% от разкритите работни места във
поддържане на трудова заетост за всеки
фирмата да бъдат за жители на гр.
отчетен период
Лясковец и общината
11.Данни за други задължения поети от
1.Купувачът се задължава да не променя
купувача по приватизационния договор
функциите и предназначението на
новопостроения обект в срок от три
години.
2.Купувачът се задължава да не продава
обекта, предмет на приватизационния
договор в петгодишен срок от
построяването на цех за нетъкан текстил
12.Данни относно наличието на
неустойка в размер на 400000 лв.

предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.

13.Наличие на други допълнителни
споразумения и клаузи по
приватизационния договор

14.Номер и дата на решенията за
изчисляване на неустойки на купувачите
при неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
16.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
17.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
18.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
19.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
20.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това

неденоминирани – при неизпълнение
задължението за разкриване на работни
места за жители на Община Лясковец;
неустойка в размер на 5000000 лв.
неденоминирани, както и законната лихва
върху договорената сума, съобразно
лихвения % на БНБ за просрочието – при
неизпълнение за задължението за
построяване на цех за нетъкан текстил и
не използване обекта, предмет на
приватизационния договор по
предназначение
допълнително споразумение от 21.09.1995
г. във връзка с възникнали процедурни
затруднения относно статута на земята,
предмет на договора за приватизация;
анекс от 26.09.1997 г. за постигане
споразумение за запазване собствеността
от купувача на имота, предмет на
приватизационния договор и изграждане
цех за нетъкан текстил върху друг
придобит от купувача имот, в който са
разкрите 18 работни места за жители на
гр. Лясковец.

21.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
22.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
23.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
25.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
26.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвидено в
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - С
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № С 3
Метод за приватизация: Преговори с потенциален купувач
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
.
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление

07.04.1997 г.

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

-

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

ЕТ “Даниел Димов” гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул. “Г.С. Раковски” № 43
гр. Лясковец, ул. “Г.С. Раковски” № 43

Застроен УПИ ХХV-1328, кв. 68 по ПУП
гр. Лясковец, ведно с построената в него
сграда бивша Градска баня, ул. “Трети
март” № 7
12000000 лв. неденоминирани
1.Депозитът в размер на 294500 лв.
неденоминирани, се приспада от цената
на имота.
2.В 14 дневен срок от сключване на
договора купувачът заплаща останалата
част от цената на имота възлизаща на
11705000 лв. неденоминирани.
-

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
Въвеждане в експлоатация спортен
поета от купувача за всеки отчетен период център съгласно офертата в срок до края
на м.март 1998 г.
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 7 работни места за жители
поддържане на трудова заетост за всеки
на община Лясковец
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.

13.Наличие на други допълнителни
споразумения и клаузи по
приватизационния договор
14.Номер и дата на решенията за
изчисляване на неустойки на купувачите
при неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
16.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
17.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
18.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
19.Номер и дата на решението за

1. Дарение за Детската ясла в гр. Лясковец
- 100 000 лв., като 50 000 лв. до 30.04.1997
г. и 50 000 лв. до 31.10.1997 г.
2.Дарение за “Здраве 96” ЕООД гр.
Лясковец - 100 000 лв., като 50 000 лв.- до
30.04.1997г. и 50 000 лв.- до 31.10.1997г.
3.Дарение за Община Лясковец - 100 000
лв.- до 15.06.1997г.
4.За общински център за социални грижи
гр. Лясковец- 100 000 лв.- до 15.12.1997г.
5.За Обединен спортен клуб “Лясковец”200 000 лв., като 100 000 лв.- до
30.09.1997г и 100 000 лв.- 30.09.1998г.
6.Купувачът се задължава в срок от 5 г.
от момента на преминаване на
собствеността да не продава имота,
предмет на приватизационния договор.
Неустойка в размер на 6000000 лв.
(неденоминирани), както и законната
лихва за просрочие, в случай на
неизпълнение на задължението за
въвеждане в ескплоатация в указания в
договора срок на спортния център; не
използване по предназначение на обекта,
предмет на приватизационния договор; не
разкриване на договорените работни
места

реализиране на предвидените в договора
обезпечения
20.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
21.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
22.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
23.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
25.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
26.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - С
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № С 4
Метод за приватизация: Преговори с потенциален купувач
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
.
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление
3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

09.06.1997 г.
“Аполон 95” ООД гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул. “Трети март” № 6
гр. Лясковец, ул. “Трети март” № 6
-

Застроени УПИ ІІІ-1742 и ІV-1742, кв. 86
по ПУП гр. Лясковец, заедно с
построените голям басейн, малък басейн,
съблекалня, съблекалня със сервизни
помещения, беседка, пречиствателна
станция
.Договорена цена
15000000 лв. неденоминирани
7.Схема на плащане
1.В 7 дневен срок от сключване на
договора купувачът е длъжен да заплати
на продавача сумата от 3000000 лв.
неденоминирани, представляващи 20% от
цената на обекта.
2.Останалата сума възлизаща на
12000000 лв. неденоминирани купувачът
заплаща до един месец от сключване на
договора.
8. Общ размер на задължението за
до 30.06.1999 г. – инвестиции в размер на
извършване на инвестиции съгласно
левовата равностойност на 60000-100000
приватизационния договор
щатски долара (неденоминирани)
9.Данни за инвестиционната програма,
В срок до 30.06.1998 г – за бъде пуснат в
поета от купувача за всеки отчетен период експлоатация Плувния комплекс; до
30.06.1999 г. купувачът се задължава да
построи мини хотел с фитнес зала и
ресторант.
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 10 работни места

поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период
11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.

13.Наличие на други допълнителни
споразумения и клаузи по
приватизационния договор

1.В 7 дневен срок от сключване на
договора купувачът се задължава да
преведе суми по сметка на Община
Лясковец за:
. Детска градина “Пчелица”- 350 000 лв.
неденоминирани
. Детска градина “Славейче”- 350 000 лв.неденоминирани
. Детска градина “Радост”- 350 000 лв. неденоминирани
2. За издаване на бр. в-к “Зов”- 50 000 лв.
неденоминирани
3. За закупуване на аудио- касети за радио
възел- 50 000 лв. - неденоминирани
4. За изкърпване асфалтови улици в
Община Лясковец- 300 000 лв. неденоминирани
5.За празника на гр.Лясковец- 300 000 лв.
– неденоминирани, както и спонсориране
Община Лясковец при осъществяване на
регионални празници и такива от
национално равнище
6.Купувачът се задължава да застрахова
имота срещу рискове за своя сметка.
7.Задължение за непроменяне
предназначението на обекта като Плувен
комплекс
8. Купувачът се задължава в срок от 5 г.
от момента на преминаване на
собствеността да не продава имота,
предмет на приватизационния договор
Неустойка в размер на 9000000 лв.
неденоминирани, в случай че не бъде
спазен срока за пускане в експлоатация
на Плувния комплекс; неустойка в размер
на 7500000 лв. неденоминирани – при
неизпълнение на задължението за
спазване срока за построяване на мини
хотел с фитнес зала и ресторант;
неустойка в размер на 7500000 лв.
неденоминирани – при неизпълнение на
задължението за извършване на
инвестиции съгласно приватизационния
договор

14.Номер и дата на решенията за
изчисляване на неустойки на купувачите
при неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
16.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
17.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
18.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
19.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
20.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
21.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
22.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
23.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част

25.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
26.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - С
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № С 5
Метод за приватизация: Преговори с потенциален купувач
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
.
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление

04.05.1998 г.

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

-

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

“Аркус” АД гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул. “Васил Левски” № 219
гр. Лясковец, ул. “Васил Левски” № 219

Застроен УПИ ІІ, КВ. 146 по ПУП-ПЗ гр.
Лясковец (база Честово), ведно с
построената в него селскостопанска
сграда - свинарник
33840840 лв. неденоминирани
1.Депозитът в размер на 3347200 лв.
неденоминирани, се приспада от цената
на имота.
2.В 20 дневен срок от сключване на
договора купувачът заплаща сумата от
30493640 лв. неденоминирани

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период
11.Данни за други задължения поети от
1. Извършване дарение в полза на
купувача по приватизационния договор
Община Лясковец както следва:
. 1000000 лв. неденоминирани - за
празника на гр. Лясковец
. 1000000 лв. неденомирани - за

осъществяване на културни празници на
Общината
. 200000 лв. неденоминирани - за
закупуване на подаръци за социално
слаби граждани.
. При необходимост доставяне на 20 кг.
свинско месо месечно на ОБЦЦГ гр.
Лясковец срещу заплащане по цени на
производител.
2.Задължение за купувача в срок от 5 г.
от момента на преминаване на
собствеността да не продава имота,
предмет на приватизационния договор
3.Задължение за непроменяне
предназначението на обекта
12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Наличие на други допълнителни
споразумения и клаузи по
приватизационния договор
14.Номер и дата на решенията за
изчисляване на неустойки на купувачите
при неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
16.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
17.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
18.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
19.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
20.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
21.Решения относно пълното изплащане

на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
22.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
23.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
25.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
26.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - С
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № С 6
Метод за приватизация: Преговори с потенциален купувач
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
.
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.

Адрес на управление

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

01.12.1998 г.
“Прити 95” ООД гр. Лясковец
гр. Лясковец, ул. “Максим Райкович”
№ 33
гр. Лясковец, ул. “Максим Райкович”
№ 33
Обособена част от “Лотос” ЕООД гр.
Лясковец, представляваща застроен УПИ
ІІ, кв. 134 по ПУП гр. Лясковец, ведно с
построените в него сгради и машини,
съоръжения и стопански инвентар в тях
236600000 лв. неденоминирани
1.Депозитът в размер на 11829930 лв.
неденоминирани, се приспада от цената
на имота.
2.В 10 дневен срок от сключване на
договора купувачът заплаща сумата от
50% от договорената сума в размер на
106470070 лв. неденоминирани
3.Останалата сума в размер на 118300000
лв. неденоминирани купувачът заплаща в
6 месечен срок от сключване на сделката.

8. Общ размер на задължението за
40000000 лв. неденоминирани
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Задължение за приемане на работа
поддържане на трудова заетост за всеки
съгласно изискванията на Кодекса на

отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Наличие на други допълнителни
споразумения и клаузи по
приватизационния договор
14.Номер и дата на решенията за
изчисляване на неустойки на купувачите
при неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
16.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
17.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
18.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
19.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
20.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
21.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно

труда, имащите трудово провоотношение
към 30.11.1998 г. работници и служители,
като ежегодно разкрива допълнително по
10 работни места за сезонна работа в срок
от 2 години, считано от датата на
подписване на приватизационния договор
1. Забрана за промяна предмета на
дейност и отчуждаване закупения обект за
срок от 3 години, считано от момента на
окончателното изплащане цената на
обекта
2. Задължение за спазване предписанията
на МОСВ за опазване и възстановяване на
околната среда

изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
22.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
23.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
25.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
26.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - С
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № С 7
Метод за приватизация: Преговори с потенциален купувач
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
.
.
.
.

Идетификационен код по БУЛСТАТ
Данъчен номер
Седалище
Адрес на управление

3.Наименование (фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

31.03.1999 г.
ЕТ „Стоилов – Васил Стоилов” –
с. Камен, общ. Стражица
с. Камен, общ. Стражица
с. Камен, общ. Стражица
Застроен УПИ І, кв. 15 по ПУП с.
Козаревец, общ. Лясковец, ведно с
построените в него сгради: бивши
тютюневи сушилни – 12 бр., склад, баня,
битови помещения
22 329 000 лв. неденоминирани
1.Депозитът в размер на 1 113 950 лв.
неденоминирани, се приспада от цената
на имота
2.Останалата част от цената в размер на
21 215 050 лв. неденоминирани,
купувачът заплаща в 30 дневен срок от
подписване на договора
Купувачът ще преустрои обекта в цех за
дървообработване

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
За срок от 2 години от сключване на
поета от купувача за всеки отчетен период договора ще бъдат вложени инвестиции
размер на 50 000 000 лв. неденоминирани
10.Данни за поето задължение за
Купувачът се задължава да разкрие 7
поддържане на трудова заетост за всеки
работни места за жители на Община
отчетен период
Лясковец

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Наличие на други допълнителни
споразумения и клаузи по
приватизационния договор
14.Номер и дата на решенията за
изчисляване на неустойки на купувачите
при неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
16.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението за
разваляне, съответно данни за образувано
дело за разваляне на приватизационен
договор
17.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
18.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
19.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
20.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
21.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
22.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача

1.Купувачът няма право да продава
имота за срок от 5 години, считано от
датата на преминаване на собствеността.
2.В срок до 15.05.1999 г.купувачът се
задължава да преведе по сметка на
Общината 500 000 лв. неденоминирани
за осъществяване на културни празници.

- гр. д. № 85/2002 г. на ГОРС;
- образувано е изп. дело № 432 / 2002 г.,
което е прекратено през 2005 г.

23.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
25.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
26.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ
НА КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В
СИЛА НА ЗПСК

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D1
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.

Адрес на управление

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

17.12.2004 г.
ЕТ “Енчев 58 – Стефан Енчев” гр. Горна
Оряховица
104516937
1043006157
гр. Горна Оряховица, ул. ”Юрий
Гагарин” № 47, вх. А, ап. 16
гр. Горна Оряховица, ул. ”Юрий
Гагарин” № 47, вх. А, ап. 16
Обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр. Лясковец, представляваща
Застроен УПИ ІІІ – за авторемонтни
услуги в т.ч. построени сгради:
техническа работилница, съблекалня, стая
на домакина в кв. 134 по ПУП - ПЗ гр.
Лясковец
22200 лв
1.Депозитът в размер на 4315.60 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 6784.40 в деня на сключване
на договора.
3.Останалата част от сумата 11 100 лв. в
тримесечен срок от подписване на
договора.
250000 лв.

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 30 работни места
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за

- Седалището на фирмата ще бъде
пререгистрирано в гр.Лясковец
- При извършване на ремонт на
превозните средства, собственост на
Община Лясковец и нейните структури да
се заплаща до 50 % от цената на труда
съобразно ценоразписа.
- Преференции при набирането на
работници да имат граждани на Община
Лясковец
- Да бъде създаден на Автомобилен
спортен клуб гр. Лясковец
- Да бъдат доставени по 1 камион дърва на
двата пенсионерски клуба в гр. Лясковец
- При спечелване на конкурса да бъдат
дарени 500 лв. на ЦДГ “Пчелица” гр.
Лясковец
-В срок от 3 години купувачът няма право
да извършва прехвърлителни сделки с
придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района.

освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D2
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище

Маргаритка Любенова Анастасова, гр.
Горна Оряховица, ул. “”Свобода” № 20
-

.

-

Адрес на управление

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора
6.Договорена цена
7.Схема на плащане

20.12.2004 г.

Застроен УПИ ІІ – за стопанска
инициатива, в т.ч. построена сграда –
сеновал в кв. 151 по ПУП – ПЗ гр.
Лясковец (база Честово)
17300 лв.
1.Депозитът в размер на 3452.40 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 5197.60 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
8650 лв. в тримесечен срок от подписване
на договора.
18000 лв.

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване от 3 до 5 работни места
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,

-В срок от 3 години купувачът няма право
да извършва прехвърлителни сделки с
придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района.

програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D3
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление

21.12.2004 г.

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

-

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

”Техномет” ООД гр. Горна Оряховица
104580879
1042007702
гр. Горна Оряховица, ул. “Тунджа” № 41
гр. Горна Оряховица, ул. “Тунджа” № 41

Обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр. Лясковец, представляваща
Незастроен УПИ ХІІ-общински, кв. 134
по ПУП – ПЗ Лясковец
3202 лв.
1.Депозитът в размер на 612.00 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 989.00 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
1601.00 лв. - в тримесечен срок от
сключване на договора.
187000 лв. в срок от 8 месеца

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване от 3 до 8 работни места
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,

-В срок от 3 години купувачът няма право
да извършва прехвърлителни сделки с
придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D4
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.

Адрес на управление

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора
6.Договорена цена
7.Схема на плащане

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период
11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

01.07.2005 г.
ЕТ”АИППМП- Вита- д-р Петя
Михайлова” гр. Горна Оряховица
104507968
1043043192
гр.Горна Оряховица, ул.”Ангел Кънчев”
№ 16
гр.Горна Оряховица, ул.”Ангел Кънчев”
№ 16
Застроен УПИ VІІ - за стопанска инициатива, в т.ч. сграда бивше училище, кв. 52
по плана на с. Драгижево, общ. Лясковец
14750 лв.
1.Депозитът в размер на 2939.40 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 4435.60 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
7375.00 лв. - в едномесечен срок от
подписване на договора
53800 лв.

Разкриване на 4 работни места работни
места
-В срок от 3 години купувачът няма право
да извършва прехвърлителни сделки с
придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно

българското законодателство в района

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,

програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D5
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление

05.12.2005 г.

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

-

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

“Стера” ЕООД гр. Лясковец
104643219
4040013790
гр. Лясковец, ул.”Димо Минев” № 10
гр. Лясковец, ул.”Димо Минев” № 10

Обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр. Лясковец, представляваща
Незастроен УПИ ІV-за производственоскладови дейности, кв. 158 по ПУПпромишлена зона на гр. Лясковец
11000 лв.
1.Депозитът в размер на 1470.00 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 4030.00 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
5500.00 лв. - в едномесечен срок след
подписване на договора.
100000 лв. в 5 г. срок

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 4 работни места до края на
поддържане на трудова заетост за всеки
2007 г.
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,

-В срок от 3 години купувачът няма право
да извършва прехвърлителни сделки с
придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D6
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление

05.12.2005 г.

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

-

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

“Стера” ЕООД гр. Лясковец
104643219
4040013790
гр. Лясковец, ул.”Димо Минев” № 10
гр. Лясковец, ул.”Димо Минев” № 10

Обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр. Лясковец, представляваща
Застроен УПИ V-за производственоскладови дейности, кв. 158 по ПУП-ПЗ гр.
Лясковец, заедно с построената в него
сграда склад строителни материали с
навес
17000 лв.
1.Депозитът в размер на 1939.60 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 6560 лв. в деня на сключване
на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
8500 лв. в едномесечен срок от
сключване на договора.
150000 лв. в срок от 5 г.

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 6 работни места до края на
поддържане на трудова заетост за всеки
2007 г.
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,

-В срок от 3 години купувачът няма
право да извършва прехвърлителни
сделки с придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D7
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление

05.12.2005 г.

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

-

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

“Стера” ЕООД гр. Лясковец
104643219
4040013790
гр. Лясковец, ул.”Димо Минев” № 10
гр. Лясковец, ул.”Димо Минев” № 10

Обособена част от имуществото на “БКС”
ЕООД гр. Лясковец, представляваща
Застроен УПИ VІІ- за хранително-вкусова
производствена дейност , кв. 158 по ПУППЗ гр. Лясковец, заедно с построената в
него сграда - столова
107000 лв.
1.Депозитът в размер на 14403.40 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 39096.60 лв. в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
53500 лв. в едномесечен срок от
сключване на договора.
958800 лв. в срок от 5 г.

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 25 работни места до края на
поддържане на трудова заетост за всеки
2007 г.
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,

-В срок от 3 години купувачът няма право
да извършва прехвърлителни сделки с
придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D8
Метод за приватизация:Публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление

23.06.2006 г.

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

-

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период
11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

ЕТ “Стайкова 55-Митка Стайкова” с.
Джулюница
104084192
1045006405
с. Джулюница, ул. “Роман” № 77
с. Джулюница, ул. “Роман” № 77

Застроен УПИ Х- за търговски нужди, кв.
49 по ПУП с. Джулюница, общ. Лясковец,
заедно с построената в него общественообслужваща сграда, пристройка на
допълващото застрояване (склад)
10250 лв.
1.Депозитът в размер на 1024.50 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 9225.50 лв. в деня на
сключване на договора.
2000 лв. до края на 2006 г.

Разкриване на 1 работно място до края на
2006 г.
-В срок от 3 години купувачът няма право
да извършва прехвърлителни сделки с
придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни

сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D9
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление
3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

21.07.2006 г.
“Сенатор-Г” ООД гр. Горна Оряховица
104605154
1042008768
гр.Горна Оряховица, ул.“Иван Вазов”№2Б
гр.Горна Оряховица, ул.“Иван Вазов”№2Б
Обособен търговски обект – кафе,
находящ се на І-ви етаж на двуетажна
сграда, заедно с 31.24% ид.ч. от общите
части на сградата и 40.38% ид.ч. от
правото на собственост върху земята на
УПИ VІ-за обществено и делово
обслужване, целият с площ 346 кв.м, кв.
80 по ПУП на гр. Лясковец
26500 лв.
1.Депозитът в размер на 2606.20 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 10643.80 лв. в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
13250 лв. в едномесечен срок от
сключване на договора
25000 лв. до м. април 2007 г.

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване от 7 до 10 работни места след
поддържане на трудова заетост за всеки
изпълнение на инвестиционната програма
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на

- Изграждане и оборудване детска
площадка в Централния парк в Лясковец
за сумата 3000 лв.
-В срок от 3 години купувачът няма право
да извършва прехвърлителни сделки с
придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D10
Метод за приватизация:Публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление
3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор

07.09.2006 г.
ЕТ”Национал-Ангел Тихинов” гр.
Г.Оряховица
104026431
1043010979
гр. Горна Оряховица, ул. “Люляк” № 1
гр. Горна Оряховица, ул. “Люляк” № 1
Масивна сграда с обособени в нея магазин
и кафе-аператив, находяща се в южната
част на Плодово тържище, заедно с навес
(отстъпено право на строеж), попадаща в
УПИ ІІІ- за КОО, кв. 19 по ПУП на с.
Добри дял, общ. Лясковец
5002
1.Депозитът в размер на 980.40 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 1520.60 лв. в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
2501 лв. в едномесечен срок от
сключване на договора
70000 лв., в т.ч. 50000 лв. в срок от 3
месеца за ремонт и реконструкция на
обекта и закупуване на обзавеждане;
20000 лв. – в срок от 2 години – за
довършителни работи и зареждане с ХС

9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 4 работни места
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,

-В срок от 3 години купувачът няма право
да извършва прехвърлителни сделки с
придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D11
Метод за приватизация:Публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.

Адрес на управление

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

18.09.2006 г.
Хлебозавод Корн” АД гр. Търговище
125535549
1292076901
гр. Търговище, ул. “Цар Освободител” №
30, ап. 45
гр. Горна Оряховица, ул. “Св. Княз Борис
І” № 94
Застроен УПИ ІІІ-за производственоскладови дейности, ведно с 4 бр. заварени
сгради по смисъла на чл. 53 от ЗУТ, 2 бр.
сгради външни тоалетни, кв. 140 по ПУП
–ПЗ гр. Лясковец (база Честово)
80000 лв.
1.Депозитът в размер на 7967 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 32033 лв. в деня на сключване
на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
40000 лв. в едномесечен срок от
сключване на договора
50000 лв. - в 3 годишен срок

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 8 работни места – в 3
поддържане на трудова заетост за всеки
годишен срок
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,

-В срок от 3 години купувачът няма право
да извършва прехвърлителни сделки с
придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D12
Метод за приватизация:Публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление
3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период
11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

19.09.2006 г.
” МИДАС 2” ООД гр. Лясковец
104586501
1045002183
гр. Лясковец, ул.“Петър Караминчев”№44
гр. Лясковец, ул.“Петър Караминчев”№44
Едноетажна сграда – ниско тяло (с
отстъпено право на строеж) изградена в
УПИ ІІ-за църква, кино и
административна сграда, кв. 69 по ПУП
на гр. Лясковец
22010 лв.
1.Депозитът в размер на 2130.50 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 8874.50 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
лв.11005 - в едномесечен срок от
сключване на договора
50000 лв. в срок от 24 месеца

Разкриване от 12 до 20 работни места в
срок до 24 месеца
- Дарение за ЦДГ “Пчелица” в размер на
300 лв.; да монтира система за видео
наблюдение и предостави безплатно за
ползване мрежата за интернет достъп,
чрез която да се осъществи

видеонаблюдение, в случай на закупуване
от страна на Общината на съответната
техника и предоставянето й за монтаж на
стойност 16200 лв. за срок от 24 месеца
- В срок от 3 години купувачът няма
право да извършва прехвърлителни
сделки с придобития имот
- Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района
12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача

22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D13
Метод за приватизация:Публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление
3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

17.10.2006 г.
”АВТО МОНИТОР” ООД гр. Лясковец
104663194
гр. Лясковец, ул. “Никола Козлев” № 30
гр. Лясковец, ул. “Никола Козлев” № 30
Застроен УПИ ХІІІ-за микротехнически
център “Автомивка”,ведно със застроени
сгради: работилница с гараж, навес с
канал, складово помещение, външна
тоалетна, кв. 72 по ПУП на с. Козаревец,
общ. Лясковец
13200 лв.
1.Депозитът в размер на 1293.60 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 5306.40 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
лв. 6600 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
20000 лв. – в 5 годишен срок

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 6 работни места
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори

- Дарение в размер на 300 лв. в полза на
Община Лясковец
- В срок от 3 години купувачът няма
право да извършва прехвърлителни
сделки с придобития имот
- Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D14
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление
3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период
11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

01.11.2006 г.
Митко Марков Минев от гр. Велико
Търново, ул. “Захари Стоянов” № 8
Застроен УПИ І-за училище, кв. 42 по
плана на с. Драгижево, общ. Лясковец,
заедно с построените в него сгради:
бивше училище, външна тоалетна, склад
за отоплителни материали
99088 лв.
1.Депозитът в размер на 8088.60 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 41455.40 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
49544 лв. лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
780000 лв.

13 – за полагане на предвидените грижи и
услуги; 10 – за извършване на строителноремонтни дейности
-Изграждане и въвеждане в експлоатация
на хидрофорна система, разрешаваща
проблема с питейната вода в с.
Драгижево; изграждане на ново и
поддържане съществуващото улично

осветление от центъра на селото до дома;
предоставяне храна на преференциални
цени на социално слаби хора от с.
Драгижево, необхванати от дейността на
Социалния патронаж; медицинския
персонал на дома да обслужва спешни и
неотложни случаи на лица от с.
Драгижево
-В срок от 3 години купувачът няма право
да извършва прехвърлителни сделки с
придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района
12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава

21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D15
Метод за приватизация:Публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.

Адрес на управление

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

19.02.2007 г.
ЕТ”Йониси 93 – Йорданка Златкова” с.
Козаревец
107027830
1071025949
с. Козаревец, общ. Лясковец, ул.”Васил
Левски” № 24
с. Козаревец, общ. Лясковец, ул.”Васил
Левски” № 24
Застроен УПИ VІІІ-за комплексно
обществено обслужване, кв. 81 по плана
на с. Козаревец, общ. Лясковец, ведно с
построената в него автоспирка –
незавършено строителство
12200 лв.
1.Депозитът в размер на 1199.80 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 4900.20 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
6100 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора

8. Общ размер на задължението за
20000 евро в 3 годишен срок
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 3 работни места
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача

-Дарение в размер на 500 лв. в полза на
Кметство Козаревец, което да се използва
за благоустрояване и озеленяване на село
Козаревец
- В срок от 3 години купувачът няма
право да извършва прехвърлителни
сделки с придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D16
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление

30.03.2007 г.

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

-

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

ЕМИЛ БОЖИДАРОВ КАРАБАШКИ от
гр. Горна Оряховица, ул. “Младост” № 5A
-

Застроен УПИ І-за многофункционална
зала, търговска площ и увеселителни
заведения, заедно с построени в него:
спортна зала – незавършено строителство,
3 бр. заварени сгради по смисъла на чл.
53а от Закона за устройство на
територията, кв. 67 по ПУП на гр.
Лясковец
197 800 лв.
1.Депозитът в размер на 98 895 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 98 905 лв. - в деня на
сключване на договора.

8. Общ размер на задължението за
400 000 лв. в 3 годишен срок
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 20 работни места в 3
поддържане на трудова заетост за всеки
годишен срок
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор

16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за

-Дарение в размер на 1000 лв. в полза на
Община Лясковец, което да се използва
по целесъобразност
- В срок от 3 години купувачът няма
право да извършва прехвърлителни
сделки с придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

- Със Заповед № 1701/08.12.2009 г. на
Кмета на Община Лясковец е назначена
комисия
за
осъществяване
на
следприватизационен контрол.
- Изготвен констативен протокол и доклад
от комисията за осъществения контрол, в
който са изложени констатации за
неизпълнение
на
задълженията,
произтичащи
от
приватизационния
договор от 30.03.2007 г.
- Въз основа на доклада е взето Решение
№ 441/25.02.2010 г. на Общински съвет
Лясковец
за
разваляне
на
приватизационния договор.
- Заведено гр. дело № 503/2010 г. на
ВТОС за разваляне на договора за
приватизация, приключило с Решение№
245/15.12.2012 г. по търговско дело №
1134 /2011 г. на ВКС, с което договора е
развален
поради
неизпълнение
на
задълженията на Емил Божидаров
Карабашки.
- Съставен e приемо-предавателен
протокол за връщането на имота.
Изготвен
АОС
–
частна
№
968/29.10.2013 г. за актуване на имота.

предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D17
Метод за приватизация: Публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.

Адрес на управление

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

11.07.2007г.
“Мидас 2” ООД гр. Лясковец
104586501
гр. Лясковец, ул. “Петър Караминчев”
№ 44
гр. Лясковец, ул. “Петър Караминчев”
№ 44
Магазин за хранителни стоки, разположен
в западната част от І-ви нежилищен
надземен етаж от четириетажна жилищна
сграда, находяща се на ул. “Васил
Левски” № 6, изгр. в УПИ І-за жилищно
строителство и аптека, кв. 78 по ПУП на
гр. Лясковец, заедно с 14.5% от общите ч.
на сградата
45510 лв.
1.Депозитът в размер на 3496.50 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 19258.50 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
22755 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
40000 лв. в срок от 30 месеца

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 10 работни места
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на

-Дарение в размер на 500 лв. за празника
на гр. Лясковец; 200 лв. – за детска ясла
“Мир” гр. Лясковец
- В срок от 3 години купувачът няма
право да извършва прехвърлителни
сделки с придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D18
Метод за приватизация: публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление
3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

15.08.2007 г.
ЕТ “Национал-Т-Ангел Тихинов” гр.
Горна Оряховица
104026431
1043010979
гр. Горна Оряховица, ул. “Люляк” № 1
гр. Горна Оряховица, ул. “Люляк” № 1
Масивна централна сграда на Плодово
тържище, заедно с навес (отстъпено право
на строеж), изградени в
УПИ ІІІ-за
комплексно обществено обслужване, кв.
19 по плана на с. Добри дял
4230
1.Депозитът в размер на 413 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 1702 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
2115 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
20000 евро – в срок от 3 години

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 2 работни места
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,

- В срок от 3 години купувачът няма
право да извършва прехвърлителни
сделки с придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D19
Метод за приватизация: публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.

Адрес на управление

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

10.10.2007 г.
СД “Дитош-Стоянов, Йорданов и сие” гр.
Горна Оряховица
104038106
1043018333
гр. Горна Оряховица, ул. ”Георги
Измирлиев“№ 17
гр. Горна Оряховица, ул. ”Георги
Измирлиев“№ 17
Застроен УПИ І-за обществено
обслужване, кв. 140 по ПУП –
промишлена зона гр. Лясковец (база
Честово), заедно с изградена двуетажна
административна сграда
41001 лв.
1.Депозитът в размер на 3258.10 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 17242.40 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
20500.50 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
90000 лв. – в срок от 5 години

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 5 работни места
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от

- Дарение в размер на 600 лв. за детски
градини и ясли, пенсионерски клубове,
находящи се на територията на Община
Лясковец по преценка на ръководството
на Общината
- В срок от 3 години купувачът няма
право да извършва прехвърлителни
сделки с придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D20
Метод за приватизация: публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.

Адрес на управление

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

25.10.2007 г.
СД “Турбо частни превози 2003 –
Йорданов и сие” гр. Горна Оряховица
814183772
1042001186
гр. Горна Оряховица, ул. “Македония”
№ 13
гр. Горна Оряховица, ул. “Македония”
№ 13
Застроен УПИ Х - за ремонтна работилница, кв. 135 по ПУП-промишлена зона
гр. Лясковец, заедно построени в него
гаражни клетки – 2 бр. незавършено
строителство
40000 лв.
1.Депозитът в размер на 3559.60 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 16440.40 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
20000 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
20000 лв – в 5 годишен срок

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 3 работни места
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от

- Дарение в размер на 500 лв. за
еднократно осъществяване на превоз за
екскурзия или друга обществена дейност
по предложение на ръководството на
Община Лясковец
- В срок от 3 години купувачът няма
право да извършва прехвърлителни
сделки с придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D21
Метод за приватизация: публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.

Адрес на управление

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период

25.10.2007 г.
ЕТ “Тончев 66- Добромир Тончев”
гр. Лясковец
104033664
гр. Лясковец, ул. “Петър Караминчев”
№ 34
гр. Лясковец, ул. “Петър Караминчев”
№ 34
Застроен УПИ ІІІ- за производственоскладови дейности, кв. 159 по ПУПпромишлена зона гр. Лясковец, заедно с
построен в него автоканал – бетонови
стени
39500 лв.
1.Депозитът в размер на 3883.30 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 15866.70 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
19750 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
няма
няма
Разкриване на 3 работни места за
безплатно обучение и квалифицирани в
производство и ремонт на електронни
везни и 7 работни места от общ характер
за жители на Община Лясковец

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от

- Дарение в размер на 700 лв. за
подпомагане на отоплителния сезон на
яслите и детските градини в град
Лясковец, по преценка на Община
Лясковец
- В срок от 3 години купувачът няма
право да извършва прехвърлителни
сделки с придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D22
Метод за приватизация: публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.

Адрес на управление

3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

17.02.2009 г.
“Василиса Девелопмънт” ООД
гр. Велико Търново
104694270
гр. Велико Търново, ул. “Гео Милев”
№ 43А
гр. Велико Търново, ул. “Гео Милев”
№ 43А
Застроен урегулиран поземлен имот ІІ-за
производствено-складови дейности, кв.
145 по ПУП-промишлена зона гр.
Лясковец (база Честово), ведно с
построената в него сграда бивша баня
469346 лв.
1.Депозитът в размер на 46840 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 187833 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
234673 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
3200000 евро за период от 3 години

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 113 работни места след
поддържане на трудова заетост за всеки
завършване на инвестицията за период от
отчетен период
минимум 2 години

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача

- Дарение в размер на 5000 лв. годишно
след пускане в експлоатация на обекта за
спонсориране мероприятия, инициирани
от Община Лясковец
- В срок от 3 години купувачът няма
право да извършва прехвърлителни
сделки с придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,
програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
24.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПАРТИДА - D
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ,
СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК
ПУБЛИЧНО ДОСИЕ № D23
Метод за приватизация: публично оповестен конкурс на един етап
1.Дата на подписване на
приватизационния договор
2.Данни за купувача:
.
Наименование (Фирма)
Идетификационен код по БУЛСТАТ
.
Данъчен номер
.
Седалище
.
Адрес на управление
3.Наименование (Фирма) и седалище на
дружеството, предмет на продажба
4.Процент и брой акции/дялове – предмет
на продажба
5.Индивидуализация на обособената част
– предмет на договора

6.Договорена цена
7.Схема на плащане

09.03.2009 г.
Йордан Йорданов Райков от с. Добри дял,
общ. Лясковец, ул. “Перуника” № 17
Масивна сграда (с отстъпено право на
строеж) в източната част на Плодово
тържище, заедно с навес, изградена в
УПИ ІІІ - за комплексно-обществено
обслужване, кв. 19 по Подробен
устройствен план на с. Добри дял, общ.
Лясковец
9900 лв.
1.Депозитът в размер на 987 лв., се
приспада от цената на имота.
2.Сумата от 3963 лв. - в деня на
сключване на договора.
3.Останалата част от сумата в размер на
4950 лв. - в едномесечен срок от
сключване на договора
10000 лв. през първите 2 години

8. Общ размер на задължението за
извършване на инвестиции съгласно
приватизационния договор
9.Данни за инвестиционната програма,
поета от купувача за всеки отчетен период
10.Данни за поето задължение за
Разкриване на 2 работни места
поддържане на трудова заетост за всеки
отчетен период

11.Данни за други задължения поети от
купувача по приватизационния договор

12.Данни относно наличието на
предвидени в договора обезпечения за
изпълнението на договорни задължения –
залог, ипотека, банкова гаранция и др.
13.Номер и дата на решенията за
изчисляване на наустойки на купувачите
пи неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
14.Данни относно дела, образувани по
искове за неустойки на купувачите при
неизпълнение на задълженията по
приватизационните договори
15.Номер и дата на решението за
разваляне на приватизационния договор,
индивидуализация на волеизявлението
заразваляне, съответно данни за
образувано дело за разваляне на
приватизационен договор
16.Номер и дата на решението за избор на
трети лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК
17.Номер и дата на решенията за
предприемане действия по обявяване на
купувача в несъстоятелност
18.Номер и дата на решението за
реализиране на предвидените в договора
обезпечения
19.Номер и дата на решението за
освобождаване на предвидените в
договора обезпечения, както и кратко
описание на основанието за това
20.Решения относно пълното изплащане
на цената по договори с разсрочено
плащане на цената и данни относно
изплатените вноски заедно с начислените
лихви (неустойки) за забава
21.Решения, с които се освобождават
наложени обезпечения, гарантиращи
плащането на разсрочената част от цената
по договора и други задължения, поети от
купувача
22.Данни относно изпълнението на
поетите с приватизационните договори
задължения по плащане на цената по
договора, инвестиционната програма,

- В срок от 3 години купувачът няма
право да извършва прехвърлителни
сделки с придобития имот
-Купувачът се задължава да спазва
екологичните норми съобразно
българското законодателство в района

програмата за трудова заетост, както и
други данни по преценка на органа за
следприватизационен контрол
23.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи
на приватизираното
дружество/обособената част
4.Решения за даване на разрешения от
името на продавача за осъществяване на
обезпечителни и/или разпоредителни
сделки с акции/дялове, придобити от
купувача с приватизационния договор
25.Други решения за даване на съгласие и
одобрение от името на продавача в
случаите, когато това е предвиденов
приватизационния договор

