РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 51
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 25. 02. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Определяне на спечелил конкурса участник и сключване на договор за
продажба на 50 000 поименни акции, представляващи 100% от капитала на “Ритон” ЕАД,
град Пловдив
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общински съветник Тодор Кръстев – Председател на НС на ПОАП
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и с чл.1, ал.2, т.1, във връзка с чл.32, ал.1, т.3 от
ЗПСК, чл.37 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение 402/п/25.10.2006г. и Решение
№419/09.11.2006г. на Общински съвет Пловдив, Решение № 378, взето с протокол № 19 от
15.10.2009 г. на Общински съвет – Пловдив, чл.60 от АПК, предвид фактическите основания
в предложение с вх. № 10ХІ – 40 от 22. 02. 2010 г. и изложените съображения в изказванията
на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
І. Да се предложи сключване на договор за приватизационна продажба на 50 000 поименни
акции, представляващи 100% от капитала на “Ритон” ЕАД, на “Стоянстрой” ЕООД, гр.
Пловдив.
1. Дава на “Стоянстрой” ЕООД, гр. Пловдив срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата
на уведомяването му за настоящото решение, да представи в ПОАП Декларация по чл.7, ал.3
от ЗПСК.
2. Възлага на изпълнителния директор на ПОАП да сключи договор за приватизационна
продажба на 100% от акциите на “Ритон”ЕАД с класирания на второ място участник
“Стоянстрой”ЕООД при условията на т.ІІ от настоящото решение.
ІІ. Съобразно удовлетворяването на конкурсните условия приватизационният договор да се
сключи, както следва:
1. Покупна цена – в размер на 2 305 000 лв. – платими в лева по банковата сметка на Община
Пловдив.
- 30% от цената – при сключване на приватизационния договор;
- остатъкът от цената – в срок до 6 (шест) месеца от сключването на приватизационния
договор;
2. Инвестиции – в размер на 5 000 000 лв. за период от 3 години, от датата на сключване на
договора и разпределени съгласно Инвестиционния план, предложен от кандидата
(Приложение №1).
3. Работни места в Дружеството – минимален средносписъчен годишен състав не по-малко от
45 броя, за период от 3 години, считано от датата на сключване на договора.
4. Задължителни условия по сделката – Всички задължителни условия, посочени в Раздел VІІ
от Конкурсната документация да бъдат включени в Приватизационния договор, както и да
бъдат отразени всички промени в Решение №402/п/25.10.2006г., направени с Решение
№419/09.11.2006г. на Общински съвет - Пловдив.
5. Обезпечение на неустойката за неизпълнение на задължението за инвестиции – банкова
гаранция или ипотека върху собствено имущество на стойност 30% от стойността на
инвестициите.
ІІІ. Възлага на Изпълнителния директор на ПОАП да проведе преговори по проекта на
договор съобразно с правилата на Наредбата за търговете и конкурсите, да сключи договор за
приватизационна продажба на 50 000 броя поименни акции, представляващи 100% от
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капитала на “Ритон” ЕАД с участника “Стоянстрой” ЕООД, да извърши всички необходими
действия по прехвърляне собствеността върху акциите чрез джиро, както и сключване на
договорна ипотека в полза на Община Пловдив. Договорът да бъде сключен в срок до 40 дни
от уведомяване на купувача за настоящото решение.
ІV. Допуска предварителното изпълнение на настоящето Решение на основание чл.60, ал.1
от АПК, поради следните съображения:
- С цел предотвратяване на икономически загуби за Община Пловдив, свързани с дейността
на общинското дружество;
- За избягване на опасността на предприемане на действия, насочени към недобросъвестно
затрудняване изпълнението на настоящето решение и с цел гарантиране на основния
принцип на приватизацията, а именно: бърза и икономически ефективна приватизация,
целяща да осигури икономически растеж и конкурентноспособност на приватизираното
дружество.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и с чл.1,
ал.2, т.1, във връзка с чл.32, ал.1, т.3 от ЗПСК, чл.37 от Наредбата за търговете и конкурсите,
Решение 402/п/25.10.2006г. и Решение №419/09.11.2006г. на Общински съвет Пловдив,
Мотивиран доклад от Конкурсната комисия, Решение № 378, взето с протокол № 19 от
15.10.2009 г. на Общински съвет – Пловдив, Решение №3/08.02.2010г. на НС на ПОАП и
чл.60 от АПК и като взе предвид, че “Дафна ДК”ООД е прекратила участието си в
приватизационната процедура за продажба на 50 000 поименни акции, представляващи 100%
от капитала на “Ритон” ЕАД и съобразно правилата на Наредба за търговете и конкурсите,
Общински съвет - Пловдив като приватизиращ орган и принципал има възможност да
предложи сключване на договор на другия участник в процедурата – “Стоянстрой” ЕООД,
гр. Пловдив.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:
51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО:
43
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 38
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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