
      

                                                                             

ДО 

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 

 

ДОКЛАД 
По чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 

От инж. Симеон Стоилков – управител на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. на „Казанлъшка ИСКРА“ 
ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,  

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

МОТИВИ: След приключване на финансовата година, годишните финансови отчети на 
търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая 
Общински съвет – Казанлък. 

Инж. Симеон Стоилков, Управител на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД, гр. Казанлък: 
Предоставям за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2020 г. на 
дружеството, на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл. 21, ал.1, т.3 и 
т.7 от Наредба №19 на Общински съвет Казанлък за общинските търговски дружества, 
общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху 
общинската част на капитала на търговските дружества. 

„Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие и се 
представлява от Симеон Асенов Стоилков, след подписване на Договор № Д10-
37/18.12.2020 за възлагане управлението на дружеството. 

Основната цел и задача на дружеството е в. „ИСКРА“ да продължи да бъде лидер на 
вестникарския пазар в гр. Казанлък и региона. Да бъде търсен и необходим 
информационен и бизнес посредник. 

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 

За 2020г., приходите от продажба са 47 434.68 лв., съответно за 2019г. са 84 576.13 лв. 
Наблюдава се спад с повече от 40% . 

 



ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ 

Най-голям дял в структурата на приходите заемат тези от продажба на услуги /рекламна 
дейност и обяви/, като в отчетния период те са 29 482 лв., а в предходния  са били 53 298 
лв. Наблюдава се спад с 44%. 

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖАБА НА ПРОДУКЦИЯ 

Приходите от продажби на продукция /издаване на вестник/ са  6 189 лв. за 2020 г. , 
срещу 6 858 лв. за 2019 г. Намаление с по-малко от 10%. 

Приходите от основната дейност на дружеството - издаване на вестник "Искра" и 
реклама съставляват основния  дял  от общите приходи за отчетния период. 

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 

Другите приходи от дейността към 31.12.2020 г. са в размер на 11 763 лв. Това са приходи 
от наем и префактуриране на ток. 

Общо приходите за  2020 г. са 48 хил. лв., съответно за 2019 г. са били 85 хил.лв., а през 
2018г. са били 65 хил.лв. 

Общо разходи на дружеството по години. 

 

                                                                         2017 г.      2018 г.      2019 г.     2020 г. 

Разходи по икономически елементи             хил.лв.    хил.лв.     хил.лв.      хил.лв. 

Разход за материали                                          2               2              1              1 

Разходи за външни услуги                              12             22             22            14 

Разходи за възнаграждения                             22             37            48             33 

Разходи за осигуровки                                      4               6               8              5 

Други разходи                                                    2               -                2              - 

ОБЩО РАЗХОДИ:                                         46             67              81             54 

 

„Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД приключва 2020 г. с 8 хил. лв. счетоводна загуба, при 3 
хил. лв. счетоводна печалба за 2019 г. През отчетната 2018 г. дружеството приключва с 
3 хил.лв. счетоводна загуба. 

 

 

 

 

 



Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – Казанлък следния  

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от 
Търговския закон и чл.21, ал.1, т. 3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък 
за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на 
правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,  

РЕШИ: 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2020 г. на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД, ЕИК 
833121152, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ №2. 

2. Освобождава от отговорност за 2020 г. управителя на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД – 
Симеон Асенов Стоилков. 

 

 

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. 

 
 

АДРЕСАТ НА АКТА: 
Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък 
Симеон Асенов Стоилков – Управител на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД 

 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Симеон Асенов Стоилков – Управител на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ: Симеон Асенов Стоилков – Управител на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД 

 
Предоставям Ви Доклада и в електронен вид. 
 
Приложения: 
1. Счетоводен баланс към 31.12.2020 г. – копие 
2. Отчет за приходите и разходите за 2020 г. – копие 
3. Отчет за собствения капитал за 2020 г. – копие 
4. Оборотна ведомост от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – копие 
5. Справка за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за 

труд за 2020 г. – копие 
6. Справка за вземанията и задълженията към 31.12.2020 г. – копие 



7. Справка за отдадените помещения под наем и наемна цена – копие 
8. Отчет за паричните потоци за 2020г. – копие 
9. Списък на дълготрайните материални активи към 31.12.2020г. 

 
 
 
 

С уважение: 
 
 
Инж. СИМЕОН СТОИЛКОВ 
Управител на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съгласували: 
 
Здравко Балевски, началник отдел ПНОЧРОП………………………………… 
 
 
 
 
Даниела Колева, началник отдел ИУС…………………………………………… 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

 Инж. С.Стоилков (управител)                                      


