
 

 

До  
Общински съвет-Смолян 
 

 

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
  

 ОТ ИНЖ. ДАНЧО КИРИЛОВ КИРЯКОВ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН 

 

 

Относно:  Удължаване  срока  за ликвидация и срока  на договора  сключен с  

ликвидатора на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД,  с ЕИК: 120059295, адрес на 

управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 85. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на Общинска съвет-Смолян  е постъпил доклад в изпълнение на т.4 от 
Решение  № 1048  прието на заседание състояло се на  28.02.2019 г. на Общински съвет – 

Смолян, с което се прекратява дейността на търговско дружество „Смолян Автотранспорт“ 

ЕООД. С посоченото решение е определен срок за ликвидация съгласно глава 17 от 
Търговския закон и чл. 9 от Наредба № 15 на Общинския съвет от 2 месеца считани от  
влизане на решението в сила. С решението се определя  Георги Йочев  за ликвидатор на 
дружеството. Възлага  се на Кмета на Община Смолян да сключи договор с избрания 
ликвидатор и определя месечното възнаграждение от 2,5 минимални работни заплати. Възлага 
на ликвидатора на дружеството до 5-то число на всеки следващ месец да внася доклад до 
председателя на Общинския съвет за хода на ликвидацията и предприеме действия по 
прекратяване на дейността на дружеството. 

В изпълнение на  така приетото решение  от страна на ликвидатора са започнали 
законоустановените процедури по прекратяване на дейността на предприятието, чрез 
прекратяване на  договора  на назначения управител на дружеството считано от 26.03.2019 г. и 
сключване на  нов договор с вече избрания ликвидатор от същата дата за срок  от 2 (два) 
месеца, съгласно определения срок за ликвидация с горецитираното решение на  Общински 
съвет-Смолян. Предприето е уведомление съгласно чл. 268,  ал. 3 от Търговския закон и на 
основание чл. 77 от ДОПК на Териториалната дирекция на Националната агенция за 
приходите.  

В тази връзка искам да подчертая, че процедурата по ликвидация преминава през 
няколко етапа, като преди да бъде вписано решението за ликвидация в Търговския  регистър е 
необходимо да бъде уведомена ТД на НАП за предстоящата ликвидация.  В изпълнение на 
така установената процедура на 28.03.2019 г. съгласно чл. 268,  ал. 3 от Търговския закон 
определящ задължения на ликвидатора да уведоми Националната агенция за приходите за 
започналата ликвидация и  чл. 77 от ДОПК, указваща  случаите на прекратяване на 
юридическо лице - търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон, 
преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, както и при подаване на 
заявление за ликвидация по § 5а, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона 
за търговския регистър, заявителят уведомява териториалната дирекция на Националната 
агенция за приходите по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за 
вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на 
Националната агенция за приходите издава на заявителя удостоверение за уведомяването в 

срок до 60 дни от постъпване на уведомлението.  В ал. 2 на същия член определя 



удостоверението за уведомяване  на териториалната дирекция да се приложи към заявлението 
и заедно да се подадат в Агенцията по вписванията, а така също и други необходими 
документи удостоверяващи предприетата ликвидация.   

В изпълнение на това ликвидаторът е  уведомил ТД на НАП, като към настоящия 
момент срока от 60 дни не е изтекъл, като същия  изтича на 28.05.2019 г. и към днешна дата 
все още тече проверка и не може да се снабди с необходимото удостоверение, въпреки 
положените усилия от негова страна и съдействие на проверяващите  за приключване на 
процедурата преди законоустановения срок. След приключване на проверката ще му бъде 
издадено такова и чак тогава е възможно обявяване на обстоятелството, че търговското 
дружество е в процес на ликвидация в Търговския регистър. Удостоверението от НАП е 
задължително и  приложение  към  заявление Б6, като необходимо условие за разглеждането  и 
вписване на обстоятелството в Търговския регистъра. 

 Следващият етап   по ликвидацията е подаването на заявление образец Г1, с което   
съгласно  чл. 267 от ТЗ   ликвидатора се задължава  да обяви прекратяването на дружеството, 
да покани всички кредитори да предявят вземанията, като поканата се отправя писмено до 
известните кредитори и се обявява в Търговския регистър. Имуществото на дружеството се 
разпределя само ако са изминали 6 (шест) месеца от деня, в който поканата до 

кредиторите е обявена в Търговския регистър  съгласно чл. 272 ТЗ и завършва с 
уведомление на НОИ с последваща проверка и предаване на необходимата документация. 
   С оглед на гореизложеното първоначално определения срок от 2 (два) месеца е 
недостатъчен за прекратяване на дружеството чрез ликвидация и в тази връзка предлагам  на 
основание чл.87, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му  с общинската администрация, чл. 51, ал. 2  от 
Закона за общинската собственост, чл. 266, ал.2 от Търговския закон,  чл. 21, ал. 1, т. 9, чл. 27, 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 и чл. 35, т. 12 от  
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината Смолян 
в търговските дружества с общинско участие и общински предприятия  Общинският съвет - 
Смолян следните  проекто- 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1.  Приема доклада на ликвидатора на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД за хода на 
ликвидацията.  

2. Удължава срок за ликвидация съгласно Глава 17 от Търговския закон и чл. 9 от Наредба 
№ 15 на Общинския съвет с 12 месеца. 

3. Удължава срока на  договора сключен с ликвидатора   Георги Йочев ликвидатор на 
„СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД с ЕИК:120059295, считано от 26.05.2019 г. с 12 

месеца.  
4. Възлага на Кмета на община Смолян да сключи  анекс към договор за възлагане на 
ликвидация с ликвидатора Георги Йочев за удължаването на срока.  

 

 

Приложение:  
1.  Доклад от Георги Йочев ликвидатор на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:   / П / 

инж. Данчо Кирилов Киряков 
/Председател  на Общински съвет – Смолян/ 

 


