
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН 

 

 
 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Николай Мелемов - кмет на община Смолян 

 

 

ОТНОСНО:  Изпращане на покана за свикване на извънредно присъствено  общо 

събрание на съдружниците в „Регионално дружество за заетост и структурно развитие-

РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 120040327, прекратяване на дейността на дружеството и 

обявяване в ликвидация.  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  С дружествен договор между съдружниците Община Смолян, Община Чепеларе, 

Община Баните, „БКС“ ЕООД и ЕТ „Георги Панайотов“  е учредено „Регионално 

дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД. За управител е избрана 

Марияна Николова Иванова. Общият размера на капитала на дружеството възлиза на 

4550 лв. внесен съдружници, като Община Смолян с  ЕИК: 000615118, има дяловото 

участие: 1300 лв., Община Чепеларе с ЕИК:000615164 и дяловото участие: 1000 лв., 

Община Баните с ЕИК: 00614952 и  дяловото участие: 1000 лв., „БКС“ ЕООД с  ЕИК: 

830188637 и  дяловото участие: 800 лв. и ЕТ „Георги Панайотов“ с ЕИК: 830138449 и 

дяловото участие: 450 лв.  

 Предмета на дейност на дружеството е разработване и реализация на национални и 

европейски социални програми и проекти, свързани с квалификация, преквалификация 

и заетост на лица, както и предоставянето им на трети лица за извършване на работа на 

първичния трудов пазар, като агенция за временна заетост; изпълнение на задачи в 

социалната сфера като социално предприятие и доставчик на социални услуги, свързани 

с анализ на социално уязвими групи и техните потребности, разработване на проекти и 

предоставяне на социални услуги на лица с потребности; консултации, подготовка, 

координация и провеждане на всички мероприятия, които служат за развитието на 

дребния и среден бизнес в региона. 

На основание чл. 138, ал.2, изр. 2 от Търговския закон (ТЗ) по предложение на 

съдружниците с  дялове над 1/10 от капитала могат да свикат общо събрание за 

изпълнение на своите правомощия, като всеки от съдружниците е необходимо да 

присъства или упълномощи представител. Поради смърт на управителя Марияна 

Николова Иванова при спазване на  чл.139, ал. 1 от ТЗ и чл.13, ал. 1 от Дружествения 

договор се налага свикване на общо събрание на адреса на управление на дружеството в 

гр. Смолян 4700, бул. „България“ № 24А. 

 По отношение на съдружника ЕТ „Георги Панайотов“ с дяловото участие от 450 лв. 

е открито производство по несъстоятелност и съгласно чл. 125, ал. 1, т. 4 от ТЗ участието 

в дружеството се прекратява с обявяване в несъстоятелност по силата на закона. Правния 

ефект относно прекратяване на участието на съдружник настъпва с постановяване на 

решение, с което съдружникът е обявен в несъстоятелност и решението да е вписано в 



ТРРЮЛНЦ по съответната партидата. Тези обстоятелства са настъпили и неговото 

членство е прекратено по силата на закона.  

  Поради това, че дружеството не изпълнява в пълен обем дейността за която е 

учредено, с генерираният приход се покрива единствено разхода на дружеството, 

липсват направени алтернативни предложения относно продължаване на дейността, 

предлагам да се прекрати дейността  на дружеството и същото да бъде обявено в 

ликвидация.  

 В  настоящият случай е необходимо общинският съвет да направи  предложение за 

лице, което да бъде предложено за ликвидатор, същевременно предлагам дата 

21.02.2022г., от 10.00ч., да бъде свикано и общо събрание на дружеството. 

 На основание чл.139, ал. 1 от ТЗ, предлагам следния дневен ред за свикване на общо 

събрание на дружеството: 

1. Прекратява дейността и обявяване в ликвидация на „Регионално дружество за 

заетост и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 120040327. 

2. Назначава ликвидатор на „Регионално дружество за заетост и структурно 

развитие-РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 120040327, определяне на месечното  

възнаграждение. 

3. Задължава и упълномощава ликвидатора на „Регионално дружество за заетост 

и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 120040327, да предприеме 

всички действия по прекратяване на дейността и обявяване на дружеството в 

ликвидация съгласно Търговския закон. 

4. Определяне  срок за ликвидация. 

5. Разни. 

 

С оглед на гореизложеното на основание чл. 266, ал. 1  ал.2 от Търговския закон,  

чл. 21, ал. 1, т. 9, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  предлагам на Общински съвет - Смолян следните  проекто- 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

I. Възлага и упълномощава Николай Мелемов - кмет на Община Смолян, да изпрати 

покана за свикване на извънредно общо събрание на съдружниците в „Регионално 

дружество за заетост и структурно развитие - РДЗ И СР“ ООД, с ЕИК: 120040327, за 

21.02.2022г., съгласно Приложение № 1 към настоящето решение. 

 

II. Възлага и упълномощава лицето Златко Карамучев на длъжност - ст. 

юрисконсулт в дирекция „ПНО“ при община Смолян, да присъства на  извънредно общо 

събрание на съдружниците в „Регионално дружество за заетост и структурно развитие-

РДЗ И СР“ ООД на адреса на управление на дружеството, като при участието си вземе 

становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в предложения дневен ред, 

както следва: 

 

1. По първа точка от дневния ред: Прекратява дейността и обявява в ликвидация 

„Регионално дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 

120040327 

- да гласува „за” и изрази положително становище. 

 



2. По втора точка от дневния ред: Назначаване ликвидатор на „Регионално 

дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 120040327, 

при месечното му възнаграждение в размер на 650 лева. 

 - да гласува „за” и да изрази положително становище. 
 

 

3. По трета точка от дневния ред: Задължава и упълномощава ликвидатора на 

„Регионално дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 

120040327, да предприеме всички действия по прекратяване на дейността и 

обявяване на дружеството в ликвидация съгласно Търговския закон. 

 - да гласува „за” и да изрази положително становище. 
 

 

4. По четвърта точка от дневния ред: Определя  срок за ликвидация от 9 /девет/ 

месеца. 

- да гласува „за” и да изрази положително становище. 
 

 

5. По пета точка от дневния ред: Разни – да гласува „за” или „против” в 

зависимост от постъпилите в съответствие защита на интересите на община 

Смолян 
 

 

ІІІ. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане 

на Общото събрание на дружеството да изготви доклад и представи протокола от 

проведеното събрание. 

  

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

Николай Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


