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Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

Д О К Л А Д

по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 

от Галина Георгиева Стоянова - кмет на община Казанлък

Относно: Прекратяване без ликвидация на „Хигиенни и битови услуги-Казанлък“ ЕООД 
и вливането му в „Балканинвест“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,

Моля, по внесения от мен доклад, Общински съвет да се произнесе на следващо си 
заседание.

МОТИВИ:
С Решение № 204/30.06.2016г. и Решение № 752/26.04.2018г., Общински съвет -  

Казанлък е дал съгласието си „Хигиенни и битови услуги -  Казанлък“ ЕООД, със 
седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, пл.“Севтополис“ № 14 да прехвърли 
безвъзмездно в собственост на община Казанлък:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.53 по КККР ведно със сградите с 
идентификатори 35167.507.53.1 и 35167.507.2, гр.Казанлък /Минерална баня 
„Овощник“/
и

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3844.1, гр.Казанлък /Баня №2/.
Към настоящият момент в капитала на дружеството са следните движими и недвижими 

имоти:
1. Дворно място с обща площ 2072 кв.м., със сграда „Дърводелска работилница“, 

състояща се от: работилница, битова и склад -  380 кв.м., гр.Казанлък.
2. Машинно помещение „Химическо чистене“, ул.“Дондуков“, гр.Казанлък.
3. Павилион „Газови запалки“, бул.“Розова долина“, гр. Казанлък.
4. Склад за инвентар, яз.Копринка.
5. Водопровод:

^  от Помпена станция /в ПИ с идентификатор 35167.93.617по КККР на 
гр.Казанлък/ до Разпределител /до ж.п.прелез/ -  2200м., от тях: ЮООм- 
ф160мм и 1200м. -  ф1 Юмм;

> от Разпределител до Баня №2 -  1400м. -  ф90;
> от Разпределител до х-л „Казанлък“ -  1600м. -  ф75;

6. Резервоар / в ОУ „Антим I“, гр.Казанлък/ - 30 куб.м.
7. Видео наблюдение -  1 бр. и се състои от 4 камери и записващо устройство, 

намиращо се в Баня №2, гр.Казанлък
8. Конвектори -  3 бр., вентилаторни, за отопление, намиращи се в Баня №2 с 

фабрични № 057447; 057445 и 057440.
9. Лек автомобил VW Голф с per. № СТ 85 15 АВ
10. Лек автомобил Рено Меган с per. № СТ 96 93 ВА 
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> Павилион „Газови запалки“ /22,50кв.м./ в гр.Казанлък на „М и Т“ ЕООД, със 
седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, бул.“Розова долина“ №11, 
представлявано от Руси Таневи.
и

> Склад за инвентар /12 кв.м./ на яз.Копринка на Морски клуб „Севт III“ със 
седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул.“Райко Даскалов“ №24, 
представлявано от Кольо Радуков.

И двата обекта са с изтекъл срок на договорите, но наемателите продължават да 
заплащат определените наемни цени.

Към 31.12.2017г. „Хигиенни и битови услуги -  Казанлък“ ЕООД приключва отчетния 
период на печалба в размер на 226 лв„ при 15 055 лв. за 2016г.

Видно от горе изложеното „Хигиенни и битови услуги -  Казанлък“ ЕООД не е в 
състояние да се издържа и да поддържа водопроводната мрежа, поради липса на приходи. 
Поради тази причина предлагаме дружеството да се влее в „Балканинвест“ ЕООД също със 
100% общинско участие.

Решението за преобразуване на дружество с ограничена отговорност се взема от 
общото събрание на съдружниците с мнозинство % от капитала, съгласно чл. 262п, ал.2 от 
Търговския закон.

С оглед на гореизложеното предлагам следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общински съвет -  Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 
262, чл.262и, ал.4, чл. 262л, ал.5, чл.262о и чл. 137, ал.1, т. 5 от Търговския закон, чл. 4 и 
чл.5 от Наредба № 19 на Общински съвет за общинските търговски дружества, 
общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху 
общинската част на капитала на търговските дружества

РЕШИ:
1. Прекратява без ликвидация „Хигиенни и битови услуги - Казанлък“ ЕООД чрез 

вливане в „Балканинвест -  Казанлък“ ЕООД.
2. Дава съгласие „Балканинвест“ ЕООД, гр.Казанлък да поеме активите и пасивите на 

„Хигиенни и битови услуги - Казанлък“ ЕООД по баланса към 30.06.2018г. и да 
стане техен универсален правоприемник.

3. Одобрява предложения учредителен акт на „Балканинвест“ ЕООД с така 
направените изменения и допълнения и упълномощава председателя на Общински 
съвет -  Казанлък Николай Златанов Димитров да го подпише.

4. Одобрява проект на договор за преобразуване и възлага на управителите на 
„Хигиенни и битови услуги - Казанлък“ ЕООД и „Балканинвест“ ЕООД в 
двудневен срок да сключат одобрения договор за преобразуване с нотариална 
заверка на подписите.

5. Утвърждава предложения проект на Анекс към Договор № Д06-134/18.09.2017г. за 
възлагане управлението на „Балканинвест“ ЕООД с Петко Константинов 
Карагитлиев.

6. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи Анекса по т.5 с Петко
К Карагитлиев, съгласно утвърдения проект.

7. Възлага на управителя на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък“ ЕООД в 
седемдневен срок от влизане на решението в сила, да заяви вписване в търговския 
регистър по партидите на дружеството вливането в „Балканинвест“ ЕООД и 
извършените промени в подлежащите на вписване обстоятелства, произтичащи от 
него, като приложат изискваните по чл. 263 от Търговския закон документи.

8. В седемдневен срок от влизане на решението в сила, след вписване на 
обстоятелствата за прекратяване чрез вливане на „Хигиенни и битови услуги -



Казанлък“ ЕООД в „Балканинвест“ ЕООД, Управителят на „Балканинвест“ ЕООД 
да впише в Търговския регистър вливанетоо, съгласно чл.263 от Търговския закон.

9. Прекратява договорът за управление на Управителя на „Хигиенни и битови услуги - 
Казанлък“ ЕООД , Венелин Е Киров от деня на вписване на вливането в
Търговския регистър на Агенция по вписванията и заличава на същият от 
Търговския регистър.

10. Дава съгласие, в качеството си на Едноличен собственик на капитала на 
преобразуващото се дружество и на приемащото дружество да не се съставя писмен 
доклад за преобразуването и да не се извършва проверка на преобразуването.

Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областния 
управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура -  Казанлък за 
преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен 
съд - Стара Загора.

АДРЕСАТИ НА АКТА:
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на община Казанлък и
Венелин Киров - Управител на „Хигиенни и битови услуги-Казанлък“ ЕООД
Петко Карагитлиев -  Управител на „Балканинвест“ ЕООД

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
Сергей Тончев -  н-к отдел ИУС

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на община Казанлък

Предоставям Ви доклада и в електронен вид.

Приложения:
1. Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност 

„Балканинвест“ ЕООД;
2. Договор за преобразуване чрез вливане на общинското търговско дружество 

„Хигиенни и битови услуги -  Казанлък“ ЕООД в „Балканинвест“ ЕООД;
3. Анекс № .....  / .....  2018г. към Договор № Д06-134/2017г. за възлагане


