
 
 

ДО 
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 

 

ДОКЛАД 

по чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет от Ахмед 
Мехмед – За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. 

на кмета на общината.  

 

Относно: Предоставяне на парични средства от Община Казанлък на „Казанлъшка 
ИСКРА“ ЕООД за покриване на неплатени задължения. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общинския съвет да се произнесе на следващото си 
заседание. 
 
МОТИВИ: Общински съвет – Казанлък взе Решение №579/20.12.2021 г. за откриване 
производство по ликвидация на „Казанлъшка искра“ ЕООД. Дружеството е в тежко 
финансово състояние. Разноските във връзка с извършване на ликвидацията на 
„Казанлъшка Искра“ ЕООД, гр. Казанлък се поемат от бюджета на Община Казанлък. 
Счетоводната загуба за 2020 г. е в размер на 7 577,99 лв., при печалба в размер на 3 170 
лв. за 2019 г. За да се започне процедура по ликвидация е необходимо дружеството да 
няма задължения към кредитори. Към настоящият момент са необходими средства в 
размер на в размер на 21 688,38 лева, а именно: 
- Дължими суми към доставчиците - 1 329,00 лева; 
- Задължения към персонал, включително по договор за управление и контрол  - 8 155,87 
лева; 
- Задължения към НАП /осигуровки, данъци върху доходите на физическите лица и 
ДДС/; 
- Главници към 11.02.2022 година 11 061,92 лв. и лихва към съответния период в размер 
на 669,71 лв.  
Необходимо е средствата да бъдат преведени по сметката на „Казанлъшка ИСКРА“ 
ЕООД: 
IBAN: BG16 SOMB 9130 1021 5998 01, BIC: SOMBBGSF при ОБЩИНСКА БАНКА клон 
Казанлък, за да може да започне процедурата по ликвидация в най-кратък срок.  
Общински съвет – Казанлък с Решение №579 от месец декември 2021 г. прие да се открие 
производство по ликвидация на "Казанлъшка Искра" ЕООД, в т.12 от него е записано, че 
разноските, във връзка с извършване на ликвидацията на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, гр. 
Казанлък се поемат от бюджета на Община Казанлък, тъй като дружеството не разполага 
със средства за извършване на ликвидацията, моля да бъде допуснато предварително 
изпълнение на настоящото решение.  
Дружеството към момента е стопирало дейността си, не се очакват нови задължения с 
изключение на лихвите към НАП и от непрекратените договори към Интернет 
доставчика и телефонния оператор.  



 
 

Определяния срок за приключване на ликвидацията е 12 месеца, считано от влизане в 
сила Решение №579/20.12.2021 г. 
Предвид това, че са изминали два месеца от решението посочено по-горе и да бъде спазен 
срока на ликвидацията, като и дружеството да не натрупва нови задължения възниква 
необходимостта от допускането на предварително изпълнение по смисъла на чл.60 от 
АПК. 
 
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – Казанлък следния,  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.60, ал.1 от АПК, 
 
РЕШИ: 
 
1. Възлага на Кметът на Община Казанлък да преведе средства в размер на 21 688,38 лева 
за покриване на задълженията към кредиторите на „Казанлъшка Искра“ ЕООД в 
ликвидация. 
2. Средствата да бъдат предвидени в бюджета на Общината за 2022 година. 
3. Допуска предварително изпълнение на решението.  
 
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 
Стоилков – ликвидатор на „Казанлъшка Искра“ ЕООД. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:  
Даниела Колева – началник отдел „ИУС“ и Симеон Асенов Стоилков – ликвидатор на 
„Казанлъшка Искра“ ЕООД 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  Кмет на 
Община Казанлък. 
 
Прилагам доклада и всички материали към него и в електронен вид. 
Приложение - Справка за вземанията и задълженията към 11.02.2022 г. 
 
С уважение, 
 
Ахмед Мехмед  
За кмет на община Казанлък 
Оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.  

 
Съгласували: 
Здравко Балевски - началник отдел „ПНОЧРиОП“ 
Славена Бояджиева - директор „Финанси и бюджет“ 
Нели Атанасова - главен счетоводител  
 
Изготвил: Даниела Колева - началник отдел „ИУС“ 


