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

ДОКЛАД 
 

По чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

от инж. Симеон Стоилков – ликвидатор на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД 
 
Относно: Приемане на: Крайния ликвидационен баланс към 11.12.2022 г. на 
„Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД – в ликвидация, гр. Казанлък и пояснителния доклад към 
него. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,  
Моля, по внесения от мен доклад, общински съвет да се произнесе на следващото 
заседание. 
 
МОТИВИ: С Решение № 579, ОС_1354 на Общински съвет Казанлък се откри 
производство по ликвидация на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, ЕИК: 833121152  със 
седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ №2 и се прекрати Договор за 
учредяване безвъзмездно право на ползване №Д08-13/25.03.2021 г. върху недвижими 
имоти – частна общинска собственост, предоставени от Община Казанлък в изпълнение 
на Решение №356/25.02.2021 г. на Общински съвет – Казанлък.  
В резултат на това бяха предприети следните необходими действия : 
1. Действия по предоставянето на имотите, включени в договора и изготвяне на 
съответните документи. 
2. Изготви се начален баланс при ликвидация  
3. След подаване на Заявление в Агенцията по вписванията за ликвидация на 
„Казанлъшка Искра“ ЕООД, ЕИК: 833121152, бяха отправи покани към кредиторите и 
длъжниците на „Казанлъшка Искра“ ЕООД. 
4. Поради липса на средства процеса по ликвидация започна с постъпването на дарение 
на стойност от 20 хил. лева. Сумата беше използвана за погасяване на текущите 
задължения към НАП и дължимите суми за заплати и осигуровки (Задължения към 
Национална агенция по приходите /осигуровки, данъци върху доходите на физическите 
лица и ДДС/ - главници към 21-1-2022. Задължения към персонал, включително по 
договор за управление и контрол).  
5. Извърши се дерегистрация по ДДС и касов апарат. 
6. Предоставени бяха всички необходими документи и заявления за издаване на 
удостоверения от НОИ по чл.5, ал.10 от КСО и от НАП по чл.77, ал.2 от ДОПК, 
удостоверяващи липсата на задължения за осигуровки и публични вземания. 
7. Обработиха се и се подготвиха ведомостите от 1972 г. до 2021 г. за ревизия от НОИ. 
8. След изпълнение на предписанията от ревизията на НОИ, ведомостите бяха предадени 
по надлежния ред в архив на НОИ гр. Ст. Загора. 
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9. На 08.12.2022 г. беше закрита единствената банкова сметка в Общинска Банка АД. 
10. ИЗГОТВИ СЕ КРАЕН БАЛАНС ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ 
 
В изпълнение на Решение № 579 ОС_1354 и съгласно договор за възлагане на 
ликвидация №Д01-93,31.12.2021 г. на търговско дружество „Казанлъшка Искра“ ЕООД 
представям за разглеждане и приемане на Крайния ликвидационен баланс към 11.12.2022 
г. на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД – в ликвидация, гр. Казанлък и пояснителния доклад 
към него. 
 

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) и чл. 271 и чл. 273 от ТЗ, 

РЕШИ: 

1. Приема крайния ликвидационен баланс към 11.12.2022 г. на „Казанлъшка ИСКРА“ 
ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък и пояснителния доклад към него.   
2. Вземанията в размер на 500 лв. от СИРИУС СЕКЮРИТИ – ООД –и 409,07 лв. от 
ПОЛИ - 7979 – ЕООД да бъдат поети от Община Казанлък 
3. Задължението в размер на 1000 лв. ведно със законната лихва да бъдат погасени от 
Община Казанлък 
4. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД - в 
ликвидация, гр. Казанлък – Симеон Асенов Стоилков, назначен с Договор за възлагане 
ликвидацията № Д01-93/31.12.2021 г. 
5. Дава съгласие за заличаването на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД - в ликвидация, с 
ЕИК 833121152, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ № 2, от 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 
6. Задължава ликвидатора на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД - в ликвидация, гр. 
Казанлък, да предприеме необходимите действия за заличаване на дружеството от 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 
7. Задължава ликвидатора на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД - в ликвидация, гр. 
Казанлък да представи в Община Казанлък удостоверение от Агенцията по вписванията 
за заличаване на дружеството. 

 

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 – ликивидатор на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД 



3 
 

 

Предоставям Ви Доклада и в електронен вид. 

Приложения: 

1. Заключителен баланс на дружество в ликвидация 
2. Доклад поясняващ баланса 
3. Удостоверение от НОИ по чл. 5, ал. 10 от КСО 
4. Удостоверение от НАП по чл. 77, ал. 2 от ДОПК 
 
 

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

 
 

Съгласували: 
 
Драгомир Петков …………………………………………………………………… 
/заместник-кмет Финанси, инвестиции и собственост/ 
 
Любомира Йотова - юрист консулт …………………..…………… 
 
Даниела Колева, началник отдел ИУС…………………………………………… 
 
 
 

 

 

Изготвил: 

 Инж.С.Стоилков (ликвидатор)                                      
























