
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет - Смолян 

 

 

 

ОТНОСНО: Постъпила докладна записка с вх. № ОбС000423/06.08.2019 г. от  

Георги Йочев – ликвидатор на „Смолян Автотранспорт” ЕООД за продажба на 

поземлен имот с идентификатор 67653.925.326 и сграда с идентификатор 

67653.925.326.1 - частна общинска собственост в капитала на дружеството „Смолян-

Автотранспорт” ЕООД - в ликвидация с ЕИК: 120059295. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В деловодството на Общинския съвет е постъпила докладна записка от Георги 

Йочев – ликвидатор на „Смолян Автотранспорт“ ЕООД, относно продажба на 

поземлен имот с идентификатор 67653.925.326 и сграда с идентификатор 

67653.925.326.1 - частна общинска собственост в капитала на дружеството „Смолян-

Автотранспорт” ЕООД - в ликвидация с ЕИК: 120059295. 

В горепосочената докладна записка ликвидаторът на „Смолян Автотранспорт“, 

избран с Решение № 1048 от 28.02.2019 г. на Общински съвет – Смолян посочва, че 

към настоящия момент дружеството продължава да генерира загуби и е в 

невъзможност да покрива текущите разходи по отношение производството по 

ликвидация. Общински съвет – Смолян в качеството на едноличен собственик на 

капитала следва да предприеме действия за възстановяване на отчетените загуби на 

дружеството, като даде съгласие за продажба на имоти собственост на дружеството за 
покриване на натрупаните задължения и продължи ликвидацията.  

В тази връзка предлага да се извърши продажба на следния поземлен имот с 

идентификатор 67653.925.326 и находяща се в него сграда с идентификатор 

67653.925.326.1, застроена площ 294 кв. м. брой етажи 2, Предназначение: Друг вид 

сграда за обитаване, собственост на Смолян-Автотранспорт” ЕООД - в ликвидация по 

кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-66 от 11.10.2004 г. на 

ИД на АГКК, актуван с Акт за частна общинска собственост №  294/ 29.06.2000 г. 
Съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ вземането на решение за 

придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях е от 
изключителната компетентност на Общото събрание на дружеството и не може да бъде 

делегирано на ликвидатора. Смисълът на цитираната разпоредба на закона е общото 

събрание на дружеството да обсъжда всяка конкретна сделка с недвижим имот или 

вещно право върху него - собственост на дружеството, като се преценят всички 

параметри на сделката - да са отредели контрагентът по сделката, цената и вземе 
решение при така определените параметри за упълномощаване на управителя да я 

осъществи и да представлява дружеството при сключването й.  



Уважаеми общински съветници, предвид постъпилата докладна записка от 
ликвидатора на търговското дружество, предлагам на основание чл. 87, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, чл. 35, ал. 1 и 

чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, 

ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация Общински съвет – Смолян да приеме следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Дава съгласие на ликвидатора на „Смолян-Автотранспорт” ЕООД – в 

ликвидация Георги Йочев да предприеме процедура по продажба на поземлен имот с 

идентификатор 67653.925.326 в едно със сграда с идентификатор 67653.925.326.1 - 

частна общинска собственост в капитала на дружеството „Смолян-Автотранспорт” 

ЕООД - в ликвидация с ЕИК: 120059295. 
 

2.  Възлага откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно 

наддаване на гореописания имот. 
 

3. Задължава ликвидатора на „Смолян-Автотранспорт” ЕООД да изготви 

справедлива пазарна стойност на имота, като разпоредителната сделка следва да се 

извърши по пазарна цена, но не по-ниска от данъчната оценка. 
 

4. Упълномощава ликвидатора на „Смолян-Автотранспорт” ЕООД  да извърши 

всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с 
тайно наддаване. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

Инж. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет – Смолян 


