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ДО 
г-н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 
 

ДОКЛАД 
По чл. 64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 

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

Относно: Предоставяне на парични средства от Община Казанлък на „Казанлъшка 
ИСКРА“ ЕООД за погасяване на натрупани задължения. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,  
Моля, по внесения от мен доклад, общински съвет да се произнесе на заседанието през 
м. януари. 
 
МОТИВИ: С РЕШЕНИЕ № 579 от 20.12.2021 г., Протокол №31 Общински съвет – 
Казанлък, в т.12 реши Разноските, във връзка с извършване на ликвидацията на 
„Казанлъшка Искра“ ЕООД, гр. Казанлък да се поемат от бюджета на Община Казанлък. 
За да се започне процедура по ликвидация е необходимо дружеството да няма 
задължения към кредитори. Към настоящият момент дружеството има необходимост от 
сума в размер на 21 604,28 лв. 

№ Задължение за: Дължима сума в 
лева: 

1 Към доставчици 1329,00 
2 Задължения към персонал, включително по договор за 

управление и контрол 
8 155,87 

3 Задължения към Национална агенция по приходите 
/осигуровки, данъци върху доходите на физическите лица 
и ДДС/ - главници към 21-1-2022 

11 017,07 

4 Задължения към Национална агенция по приходите 
/осигуровки, данъци върху доходите на физическите лица 
и ДДС/ - лихви към 21-01-2022 

610,66 

5 Дължимо ДДС по несъбрани вземания към 21-01-2022 491,68 
Общо дължими суми към 21-01-2022 21 604,28 

 
Одобрената сума следва да бъде преведена по сметката на „Казанлъшка ИСКРА“ 
ЕООД : IBAN: BG16 SOMB 9130 1021 5998 01, BIC: SOMBBGSF 
При ОБЩИНСКА БАНКА клон Казанлък 
 
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – Казанлък следния  
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

РЕШИ: 

Кметът на Община Казанлък  да включи в бюджета за 2022 година сумата от 21 604,28 
лв., за покриване на задълженията към кредитори на „Казанлъшка Искра“ ЕООД в 
ликвидация. 

 

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 
и Симеон Асенов Стоилков – ликвидатор на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД 

 
Предоставям Ви Доклада и в електронен вид. 
Приложения: Справка за вземанията и задълженията към 21.01.2022 г.  

 
 

С уважение: 
 
инж. СИМЕОН СТОИЛКОВ 
Ликвидатор на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД 

 
 
Съгласували: 
Драгомир Петков …………………………………………………………………… 
/заместник-кмет Финанси, инвестиции и собственост/ 
 
Здравко Балевски, началник отдел ПНОЧРОП……………………..…………… 
 
Даниела Колева, началник отдел ИУС…………………………………………… 
 
Славена Бояджиева, директор „Финанси и бюджет“………………………….. 
 
Нели Атанасова, главен счетоводител ……………………………………….. 
 
Изготвил: 
Инж. С. Стоилков  
(ликвидатор)                                      



 

СПРАВКА 
за 

вземанията и задълженията на  „Казанлъшка Искра“ ЕООД 
от Симеон Асенов Стоилков /ликвидатор/ 

I. Дружеството към 21-01-2022 има следните вземания и задължения: 
Таблица 1 

№ Задължение за: Дължима сума в 
лева: 

1 Към доставчици 1329,00 
2 Задължения към персонал, включително по договор за 

управление и контрол 
8 155,87 

3 Задължения към Национална агенция по приходите 
/осигуровки, данъци върху доходите на физическите лица и 
ДДС/ - главници към 21-1-2022 

11 017,07 

4 Задължения към Национална агенция по приходите 
/осигуровки, данъци върху доходите на физическите лица и 
ДДС/ - лихви към 21-01-2022 

610,66 

5 Дължимо ДДС по несъбрани вземания към 21-01-2022 491,68 
Общо дължими суми към 21-01-2022 21 604,28 

 
Таблица 2 

№ Вземания за: Сума за взимане 
в лева 

1 От Клиенти 2950,05 
Общо суми за взимане от клиенти към 21-01-2022 2950,05 

 
Таблица 3 

№ Налични средства за покриване на задължения в: Сума в лева 
1 Каса 261,04 
2 Банка 146,33 

Общо налични средства към 21-01-2022 407,37 
 
 
 
Дружеството към момента е спряло дейността и не очаква нововъзникнали задължения 
и вземания. Очаква се единствено промяна в стойността на ред  4 от Таблица 1 – лихви 
към НАП. 

 
 

   Ликвидатор: ……………………………….. 
        /Симеон Стоилков/ 
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