
 

До  

Общински съвет – Смолян  

 

      

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Венера    Аръчкова  

Председател на Общински съвет- Смолян 

 

ОТНОСНО:  Постъпила докладна записка с вх. № ОбС 000324 от 14.11.2019 г. 
подадена от  Георги   Йочев - ликвидатор на  „Смолян-автотранспорт“ ЕООД,  с 

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

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 С Решение  № 1048  прието на заседание състояло се на  28.02.2019 г. на Общински 

съвет – Смолян се прекратява дейността на търговско дружество „Смолян- Автотранспорт“ 

ЕООД и определя Георги Йочев  за ликвидатор на дружеството.  С последващо  Решение № 

1145  на Общински съвет Смолян взето на заседание състояло се на 30.05.2019 г., т.1. 

приема доклада на ликвидатора на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД за хода на 
ликвидацията и т.2. определя нов срок за ликвидация, съгласно глава седемнадесет от 

Търговския закон  за  срок от 12 месеца, считани от деня на влизане в сила решението. 

В подадената докладна записка ликвидатора на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД е 

направил отчет на извършената до момента и предложил ориентировъчни дати за цялостно 

превключване на ликвидация в следните срокове:  

1. Подадено заявление по чл.77 от ДОПК -  приключено в срок; 

2. Подадени комплект документи в Агенцията по вписвания и Търговски 

регистър - приключено в срок; 

3. Покана до кредитори в Търговския регистър с дата : 28.05.2019 г.  Срока  на 

изтичането на поканата-  28.11.2019 година 

4. Подадено заявление в НОИ за започване на проверка- приключено в срок; 

5. Изготвяне на документи за проверка на НОИ –приключено в срок; 

6. Подготвяне и предаване на описи на УП-2 и УП-3 за срок от 01.10.2000 

година до 16.05.2019 г. приключено в срок; 

7. Подготвяне и предаване на разчетно-платежни ведомости 

за срок от 01.01.1967 година до 16.05.2019 година (включително и ведомости 

за заплати на поделения на бившият Автокомбинат) -79 броя –приключено в 

срок; 

8. Преглед и предаване на лични досиета за периода от 1967 година до 2019 

година - срок около м. 02.2020 година 
9. Предаване на протоколи за оценка на архива в Държавен Архив - Смолян  - в 

срок м.12.2019 година 



10. Получаване на одобрение от Държавен Архив - Смолян за архивообработка 

на документалния масив на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД- в ликвидация в 

срок до 01.2020 година 
11. Провеждане на Годишна инвентаризация в срок: 01.12.2019 година - 

30.12.2019 година 
12. Изготвяне на ГФО и ГДД за 2019 година и обявяването им в НАП и НСИ – в 

срок м.02.2020 година 

13. Приемане и предаване на ДМА към Община Смолян -в срок м.02.2020 година 
14. Съкращаване на персонала (материално отговорни лица за документи) в срок 

до 02.2020 година 
15. Получаване на писмо от НОИ за съкратени лица и разрешаване за 

преминаване към заличаване – в срок  около 03.2020 година 
16. Изготвяне на нулев баланс и подготовка на документи за заличаване в ТР - в 

срок около  м.04.2020 година 
17. Предаване на архив с неизтекъл срок на съхранение и техническа 

документация в Община Смолян – в срок около 04.2020 година 
 

С оглед на гореизложеното на основание чл.87, ал. 1, пред.4 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 предлагам на Общински 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. Определя срок за предаване на имуществото на ликвидатора на „Смолян-

Автотранспорт“ ЕООД на Община Смолян до 31.12.2019 г. 
 

 

 

 

Приложение:  

1.  Доклад от Георги Йочев ликвидатор на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: ................... 

 ВЕНЕРА  АРЪЧКОВА  

/Председател  на Общински съвет – Смолян 

 

 


