
 

До  
Общински съвет – Смолян  
 

      

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Венера   Аръчкова  
Председател на Общински съвет - Смолян 

 

ОТНОСНО:  Приключване на ликвидация на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД в 

ликвидация,  с ЕИК: 120059295,  и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ 

№ 85.  

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Общински съвет - Смолян от ликвидатора на Смолян-
Автотранспорт“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК: 120059295, с адрес на управление: гр. 
Смолян, бул. „България“ № 85, са подадени всички окончателни документи за приключила 
ликвидация. Представен е годишен финансов отчет за 2019 г., за проведената ликвидация, 
приемо-предавателен протокол (протокол за разпределение и прехвърляне на имуществото) 
на  ликвидатора на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД – в ликвидация, съгласно решение №  

49 от 28.11.2019г. на Общински съвет - Смолян, окончателен баланс за приключване на 
производството по ликвидация и окончателен доклад на ликвидатора за приключила 
ликвидация.  С писмо от ликвидатора  с вх. № ДЛ 003210 от 15.04.2020г. до председателя 
на Общински съвет- Смолян са представени счетоводен баланс към дата на приключване на 
ликвидацията 14.04.2020 г., пояснителен доклад към баланса и доклад на ликвидатора.  

 С  подаването на всичките окончателни документи, следва да се одобрят от 
Общински съвет – Смолян и пристъпи към заличаване на дружеството в ТРРЮЛНЦ.  От 
ликвидатора е спазена е процедурата по чл. 267 от Търговския закон (ТЗ) и на 28.05.2019г., 
като  е отправен покана до кредиторите  в 6 (шест) месечен срок да предявят вземаната си. 
В посочения срок  не са констатирани задължения към кредитори и не са предявени такива 
видно от протокол съставен на 29.11.2019г.  

С придружително писмо с вх.№ ОбС 000163 от 16.03.2020г. ликвидатора на 
дружеството  ни предостави  3 /три/ броя молби  подадени от наематели, в които изразяват 
желание за закупуване на ползвани под наем и от тях жилища, за решение по 
компетентност от Общинския съвет - Смолян. 

Със Заповед № РД-0004/ 07.01.2020 г. на кмета на община Смолян  е назначена  
комисия, която да приеме разпределеното имуществото на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД 

– в ликвидация. В изпълнение на заповедта с Приемо-предавателен протокол (протокол за 
разпределение на имуществото), съставен на 17.02.2020 г. цялото имуществото е предадено 
на община Смолян ведно с финансови-счетоводни документи, архитектурни проекти и 
помещенията без наемател. Същите са приети и запечатани от приемателната комисия с 
предадени ключовете към тях. Предадени и архивирани са документи в Държавен архив- 
Смолян и в архив на Община Смолян. 

  В случая е необходимо да се допусне на основание чл.60, ал. 1 от АПК 

предварително изпълнение на настоящите решения за приемането на предаденото 



имущество и необходимостта своевременно заличаване на търговското дружество в 
ТРРЮЛНЦ.  

 

С оглед на гореизложеното на основание  чл. 21, ал. 1, т. 9, чл. 27, ал.4 и ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.147,ал.2, чл.271, чл. 272, 

ал.1  от Търговския закон,  предлагам на Общински съвет - Смолян следното  проекто- 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1.  Приема представения Годишен финансов отчет за 2019год. на ликвидатора за 
проведената ликвидация на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК: 

120059295, с адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 85. 

2. Приема съставен на 17.02.2020г., приемо-предавателен протокол (протокол за 
разпределение и прехвърляне на имуществото) на  ликвидатора на „Смолян-
Автотранспорт“ ЕООД – в ликвидация и указва на Кмета на Община Смолян да 
впише в актовите книги на общината  приетото имущество. 

3. Приема крайния ликвидационен баланс  и доклада на ликвидатора за приключила 
ликвидация на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД – в ликвидация. 

4. Приема решение  да се заличи „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД - в ликвидация,  с 
ЕИК: 120059295,  и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 85 в 
ТРРЮЛНЦ. 

5. Прекратява договора считано от  04.05.2020г. с ликвидатора Г.Х.Й.,  и освобождава 
ликвидатора от отговорност за неговите действия във връзка с ликвидацията и указва 
на  кмета на община Смолян да заплати остатъка от възнаграждения на ликвидатора. 

6.  Възлага и упълномощава ликвидатора да извърши вписване на  всички необходими 
документи  в ТРРЮЛНЦ за заличаване на дружеството. 

7. Настоящето решение да се изпрати на ликвидатора на „Смолян-Автотранспорт“ 

ЕООД в ликвидация, кмета на община Смолян и управителя на област Смолян. 
8. Допуска предварително изпълнение на основание чл.60 от АПК на взетите решения. 

 

Приложение: 
1. Годишен финансов отчет. 
2. Приемо-предавателен протокол (протокол за разпределение и прехвърляне на 
имуществото) на  ликвидатора на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД – в ликвидация. 

3. Счетоводен баланс към 14.04.2020г. 
4. Пояснителен доклад към баланса. 
5. Доклад на ликвидатора на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД в ликвидация. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: ................... 

 ВЕНЕРА  АРЪЧКОВА  

/Председател  на Общински съвет – Смолян 


