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РАЗДЕЛ І
Корпоративен профил на “ВМЗ” ЕАД
І. Търговска фирма и седалище
“Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот (“ВМЗ” ЕАД),
наричано по-нататък „дружеството” е търговско дружество, като едноличен
собственик на всички акции от капитала му е българската държава, чиито
права се упражняват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Дружеството е със седалище в гр. Сопот.
ІІ. Основна
дружеството

дейност

и

корпоративни

характеристики

“ВМЗ”
ЕАД
е
едно
от
най-големите
военнопромишления комплекс в Република България.
отбранителна и гражданска продукция.

на

дружества
от
То произвежда

Капиталът на дружеството е в размер 118 000 000 лв., разпределен в
118 000 000 акции с номинална стойност 1 лев всяка.
Дружеството е с едностепенна система на управление.
Дейността на дружеството е производство на отбранителни и
граждански продукти. То проектира, произвежда и поддържа големи
артилерийски и реактивни боеприпаси и неуправляеми ракетни системи,
взриватели, обработващо и нестандартно оборудване, инструментална
екипировка, абразивни и диамантени инструменти, нестандартни машини.
Дружеството успешно осъществява утилизация на боеприпаси.
Дружеството притежава лицензи и патенти, покриващи диапазон от
оръжия, боеприпаси и неуправляеми ракети, използвани от страни - членки
на НАТО, и от други държави.
Дружеството е със сертифицирана система за управление на
качеството по ISO 9001/2000.

РАЗДЕЛ ІІ
Кое налага приватизацията на “ВМЗ” ЕАД
1. Необходимост от повишаване на конкурентоспособността на
дружеството и ускоряване на иновационните процеси в него. Приватизацията
ще създаде предпоставки за осигуряване и привличане на инвестиции за
модернизация на дълготрайните активи на дружеството и подобряване на
неговото управление.
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2. Необходимост от утвърждаване на пазарните позиции на
дружеството, включително в частта гражданска продукция.
3. Необходимост от ускоряване на процесите на коопериране и
установяване на дългосрочно сътрудничество и интеграция с партньори от
евроатлантическата общност.
4. Покриване на изискванията за участие във формиращия се
единен европейски пазар на отбранителни продукти/отбранително
оборудване.
5. В резултат на силния конкурентен натиск на фирмите от
водещите в отбранителното производство държави, както и поради липсата
на държавни поръчки за доставка на стоки и услуги за отбраната дружествата
– производители на отбранителна продукция, които са изцяло собственост на
държавата, в повечето случаи трудно могат да провеждат адекватна
инвестиционна и пазарна политика.

РАЗДЕЛ ІІІ
Основни цели на приватизацията на “ВМЗ” ЕАД
Основните
приватизацията, са:

цели,

които

следва

да

бъдат

постигнати

с

1. Запазване и разширяване предмета на дейност на дружеството
по
отношение на продукцията с отбранително предназначение, както и на
гражданската продукция;
2. Осигуряване на гаранции за по-нататъшното развитие на
дружеството в конкурентна среда, запазване и утвърждаване на позициите
му на пазара на отбранителна и гражданска продукция;
3. Повишаване конкурентоспособността на дружеството чрез
технологично обновление и навлизане на нови пазари;
4. Привличане на инвестиции, които да гарантират модернизация на
производството на дружеството;
5. Постигане на оптимален баланс между цената от продажбата и
инвестициите, които да гарантират устойчиво икономическо развитие на
дружеството;
6. Запазване ролята на “ВМЗ” ЕАД като основен фактор на заетост
в региона.
7. Погасяване на всички публични задължения на дружеството.
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РАЗДЕЛ ІV
Предмет на продажбата
На инвеститорите ще бъдат предложени за закупуване
118 000 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството
(продаваните акции).
Покупната цена за продаваните акции следва да бъде оферирана в
левове или в евро. Покупната цена за 23 600 000 броя акции може да бъде
заплатена с непарични платежни средства.
Начинът за постигане на основните цели при приватизацията на
дружеството е продажбата на сто процента от капитала му.
Предлагането на целия пакет акции от капитала на дружеството
предполага привличане на по-голям брой инвеститори в приватизационната
процедура, което би довело до икономически ефективна приватизация,
изразяваща се в достигане на по-висока покупна цена за продаваните акции
и по-висок размер на инвестиции.
От друга страна, предлагането на целия пакет акции ще осигури
възможност купувачът ефективно да управлява дружеството, да взема и
изпълнява важни за развитието на дружеството решения, както и да
изпълнява поетите с приватизационния договор задължения, което ще доведе
до повишаване на конкурентоспособността и стабилността на дружеството.
С Решение № 830 на Министерският съвет от 2003 г. са отписани под
условие задължения на дружеството към държавата на основание чл. 12а от
Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември
1990 г. Като условие за отписването на задълженията е посочено сключване
на приватизационна сделка за над 50 на сто от акциите на дружеството.

РАЗДЕЛ V
Профил на потенциалните инвеститори
С оглед постигане на поставените основни цели при
приватизацията на дружеството до участие в приватизационната процедура
ще се допускат инвеститори, които имат опит в управлението и организацията
на дружества, произвеждащи отбранителна продукция и продукция с
гражданско предназначение и опит в реализацията на такава продукция чрез
износ, внос и трансфер на оръжие.
Специфичният характер на дейността на дружеството и значението
му за националната сигурност на Република България налагат поставянето на
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сериозни предварителни квалификационни изисквания към кандидатите като
условие за закупуване на информационния меморандум.
Оферти за “ВМЗ” ЕАД могат да подават:
Юридически лица, които отговарят кумулативно на следните
изисквания:
1. Да имат предмет на дейност и да осъществяват производство на
отбранителна продукция.
2. Да имат сертифицирана система за управление на качеството по
ISO 9001/2000 или AQAP.
3. Да имат права за извършване на самостоятелна дейност с
износ, внос и трансфер на оръжие.
4. Да нямат изискуеми публични задължения към Република
България.
5. Да имат приходи от продажби не по-малко от 120 000 000 лв. общо
за последните 3 финансови години, за които кандидатите имат изготвени
одитирани годишни финансови отчети.
6. Да притежават удостоверение за сигурност, издадено от
компетентен орган, а чуждестранните лица - потвърждение от български
компетентен орган за право на достъп до класифицирана информация.
Дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим (офшорни дружества), не се допускат до участие в приватизационната
процедура.
За целите на тази стратегия „отбранителна продукция” означава
продукти, свързани с отбраната, които допринасят за постигане и
поддържане на отбранителни способности, в т.ч. предоставяне на свързани с
тях услуги, като ремонт, поддръжка и модернизация.

РАЗДЕЛ VІ
Процедура по продажбата
І. Определяне на метод
В съответствие с изискването на чл. 35б, ал. 1 от ЗПСК методът на
приватизация ще бъде публично оповестен конкурс. Той ще протече на един
етап съобразно реда, предвиден в подзаконовия нормативен акт, уреждащ
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условията и реда за провеждане на конкурсите, и при спазване на
специалните изисквания, съдържащи се в глава седма „а” от ЗПСК.
Предвид спецификата на дейността на дружеството, свързана с
отбраната и сигурността на Република България, приватизационният договор
за продажба на акции от капитала на “ВМЗ” ЕАД е договор по смисъла на
чл. 95, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и
приватизационната процедура следва да протече при стриктно спазване на
всички изисквания на индустриалната сигурност съгласно ЗЗКИ, правилника
за прилагането му, Наредбата за общите изисквания за гарантиране на
индустриалната сигурност и Задължителните указания за прилагането на
принципите и мерките в областта на индустриалната сигурност, приети с
Протокол № 82 на Държавната комисия по сигурността на информацията от
19 декември 2003 г.
Конкурсната документация ще бъде със съдържание в съответствие
с нормативната уредба.
Конкурсна документация ще има право да закупи всяко лице,
заявило интерес за участие в процедурата. В решението за определяне на
метода на приватизация и в документацията ще бъдат посочени
предварителните квалификационни изисквания към участниците, чието
наличие ще се доказва със съответни документи.
В конкурсната документация ще бъдат посочени документите, които
участниците следва да представят за доказване на съответствие с
изискванията, включително:
1. Оригинал или нотариално заверено копие на документите
относно правния статут на юридическото лице – решение за първоначална
регистрация и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице
или други еквивалентни документи, удостоверяващи учредяването и
законното съществуване на лицето. Датата на удостоверението за актуално
състояние (или на другите еквивалентни документи) и на нотариалната
заверка на документите не може да предхожда датата на депозирането им с
повече
от
3 месеца.
2. Заверени копия на разрешения/лицензи за производство,
съответно износ, внос и трансфер на оръжие, или друг еквивалентен
документ,
издаден
от
съответния
компетентен
орган,
съгласно
законодателството, приложимо към съответния кандидат, удостоверяващ
правото му да осъществява съответните дейности.
3. Нотариално заверено копие на документ за сертификация на
внедрена система за управление на качеството на продукцията серия
ISO 9001/2000 или AQAP (НАТО).
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4. Одитирани годишни финансови отчети (включително разширените
одиторски доклади) на кандидата за всяка от последните 3 финансови години,
за които има изготвени такива отчети.
5. Декларация, подписана от законния представител на кандидата
или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно,
удостоверяваща, че лицето има приходи от продажби не по-малко от
120 000 000 лв. общо за последните 3 финансови години, за които има
изготвени одитирани годишни финансови отчети. Декларацията следва да
бъде придружена с подробна справка в табличен вид за всяка от последните
3 финансови години, за които кандидатът има изготвени одитирани годишни
финансови отчети, с посочване на обема продадена продукция (отбранителна
и гражданска) и съответните приходи от продажби.
6. Копие на разрешение за достъп до класифицирана информация
или потвърждение.
7. Други документи по преценка на кандидата.
За целите на приватизационната процедура по преценка на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол могат да бъдат
изискани и други допълнителни документи във връзка с доказване
изпълнението на изискванията от кандидатите.

ІІ. Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап
А. Лицата, които са закупили конкурсна документация и са
доказали, че отговарят на предварителните квалификационни изисквания, ще
имат право да закупят информационния меморандум на дружеството и ще
бъдат сертифицирани от Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол. Лицата, получили сертификат за регистрация, ще имат право на понататъшно участие в конкурса.
Сертифицираните участници ще получат правото да извършат пълен
собствен правен и финансов анализ на дружеството, включващ посещения в
информационната зала, срещи с ръководството на дружеството,
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол и други ведомства, имащи
отношение към дейността на дружеството.
Б. Участниците, допуснати до конкурса и получили сертификат за
регистрация, ще имат право да подадат оферти, които следва да включват
следните елементи:
1. Предмет на офертата – 118 000 000 броя акции, представляващи
100% от капитала на дружеството.
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2. Безусловно предложение за размер на покупната цена за
продаваните акции.
Покупната цена за 118 000 000 броя акции, представляващи 100% от
капитала на дружеството, следва да бъде оферирана в левове или в евро,
като покупната цена за 23 600 000 броя акции може да бъде заплатена с
непарични платежни средства.
3. Доказателства относно финансовата обезпеченост на
оферираната цена и на предстоящото погасяване на публичните задължения
на дружеството и на просрочените задължения към работниците и
служителите на дружеството. Наличието на това обстоятелство се доказва с
някой от следните документи:
3.1. финансово-счетоводни документи на сертифицирания участник;
3.2. извлечения от банкови сметки;
3.3. други документи - по преценка на сертифицирания участник.
Във всички случаи акции на дружеството и/или неговите активи не
могат да служат за обезпечение за придобиване на 118 000 000 броя акции,
представляващи 100% от капитала на дружеството.
4. Комплексна бизнес програма, разработена за срок 3 години
считано от датата на придобиване на собствеността върху продаваните акции
и съдържаща конкретни предложения относно:
4.1. Инвестициите, свързани с предмета на дейност на дружеството,
по вид, размер и срок, които се предвижда да бъдат извършени за 3-годишния
срок считано от датата на придобиване на собствеността върху продаваните
акции.
4.2. Социална програма, включваща конкретни предложения за
средносписъчната численост на работниците и служителите за 3-годишния
срок считано от датата на придобиване на собствеността върху продаваните
акции. Предлаганата средносписъчна численост на работниците и
служителите да не е по-малка от числеността към датата на обявяване на
конкурса.
Към съдържанието на комплексната бизнес програма могат да
бъдат поставяни и други изисквания с оглед на нейната пълнота.
5. Писмени коментари по проекта на приватизационен договор и
останалите документи, ако има такива (проекти на документите по сделката),
съдържащи мотивите за предложените промени, както и конкретни
предложения относно съответните текстове.
6. Безусловно изразено от сертифицирания участник съгласие със
задължителните условия на приватизационната сделка, включително:
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6.1. Задължение за погасяване на всички публични задължения на
дружеството и на просрочените задължения към работниците и служителите
на дружеството в определения към датата на подписване на
приватизационния договор размер – условие за прехвърляне на акциите,
предмет на приватизационна продажба
6.2. Задължение за запазване на основния предмет на дейност на
дружеството - такъв, какъвто е към датата на прехвърляне на собствеността
върху продаваните акции, за срок 5 години считано от датата на придобиване
на собствеността върху продаваните акции. Допустимо е допълване на
предмета на дейност на дружеството, ако е извършено в съответствие с
действащата нормативна уредба, регламентираща осъществяваната от
дружеството дейност.
6.3. Запазване седалището на дружеството за срок 5 години
считано от датата на придобиване на собствеността върху продаваните
акции.
6.4. Поддържане на регистрираните търговски марки на името на
дружеството до изтичане срока на действие на регистрацията, но не по-малко
от 3 години от датата на придобиване на собствеността върху продаваните
акции, освен с изричното писмено съгласие на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
6.5. Забрана за прехвърляне на собствеността върху продаваните
акции, закупени чрез приватизационния договор, за срок 5 години считано от
датата на придобиването им.
6.6. Задължение за недопускане на ликвидация и обявяване на
дужеството в несъстоятелност за срок 5 години считано от датата на
придобиване на собствеността върху продаваните акции.
6.7. Задължение за осигуряване извършването на предложените от
сертифицирания участник в комплексната бизнес програма инвестиции по
вид, размер и срок.
6.8. Задължение за осигуряване и/или предоставяне от
сертифицирания участник на надлежни и приемливи за Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол обезпечения за гарантиране
изпълнението на задълженията му по приватизационния договор,
включително, но не само, задължението му за плащане на евентуалните
неустойки за неизпълнение на задължението за осигуряване извършването на
предложените инвестиции.
6.9. Задължение за осигуряване дружеството да изпълнява
възложените му задачи по Държавния военновременен план на Република
България.
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6.10.
Задължение
за
поддържане на предложената
от
сертифицирания участник средносписъчна численост на персонала в
дружеството за срок 3 години считано от датата на придобиване на
собствеността върху продаваните акции. Намаление на тази численост в
тригодишния период е възможно да се осъществява само по повод на
пенсиониране и естествено текучество.
6.11. Задължение за поддържане на разходите за труд за всяка от
3-те години считано от датата на придобиване на собствеността върху
продаваните акции, най-малко на равнището на разходите за труд, които
дружеството е имало през последната, преди приватизацията, финансова
година, за която има изготвен одитиран годишен финансов отчет.
Запазването на разходите за труд за всяка от трите години да не включва
разходи за финансиране на програми за доброволно напускане.
6.12. Задължение за спазване на колективния трудов договор в
дружеството.
По преценка на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол могат да бъдат включени и други задължителни условия на
приватизационната сделка.
7. Други документи и информация по преценка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол съгласно изискванията,
съдържащи се в конкурсната документация за провеждане на публично
оповестения конкурс на един етап.

В. Критерии за оценяване на офертите и тежестта им при
формиране на крайната комплексна оценка.
Крайната комплексна оценка ще се формира, след като бъдат
оценени офертите по следните критерии:
1. предлагана покупна цена за продаваните акции;
2. размер на инвестициите;
3. предложен брой средносписъчна численост на персонала на
дружеството.

Г. Тежестите на критериите при формиране на крайната комплексна
оценка са, както следва:
1. предлагана покупна цена за продаваните акции – 60 %;
2. размер на инвестициите – 30 %;
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3. предложен брой средносписъчна численост на персонала на
дружеството - 10%.
Д. След извършване на оценка на допуснатите до оценяване и
класиране оферти (и разясненията към тях, ако такива са били изискани)
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол изготвя и внася в
Министерския съвет мотивирано предложение за класиране на допуснатите
до оценяване и класиране оферти.
Министерският съвет с решение определя участника, спечелил
конкурса, срока за представяне на декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК, срока
за сключване на приватизационен договор и съществените му условия.
Е. Приватизационната процедура се прекратява, в случай че
Министерският съвет не определи участник, спечелил конкурса.
Ж. След решението на Министерския съвет за определяне на
участник,
спечелил
конкурса,
Агенцията
за
приватизацията
и
следприватизационен контрол провежда с този участник преговори по
проектите на документите по сделката, приложени към конкурсната
документация. В хода на преговорите ще вземат участие представители на
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма съобразно тяхната
компетентност.
В окончателния текст на договора за приватизация задължително
се включват условията, при които е спечелен конкурсът, както и съществените
условия, определени с решението на Министерския съвет.
След приключване на преговорите съгласуваният между страните
проект на договор за приватизация се внася за одобрение последователно в
Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол и в Министерския съвет.
В случай че в рамките на определения срок не бъде сключен
договор за приватизация по вина на участника, спечелил конкурса, внесеният
от него депозит за участие не се връща.
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