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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих 

 

               ОТНОСНО: Прекратяване на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 

826055360, със седалище и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. 

Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2, с управител Дауд Себайдин Ибрям  

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ   ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Докладна записка вх.№ 57/09.02.2017г. до председателя на Общински съвет 

Исперих управителят на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 уведомява 

Общински съвет Исперих, че дружеството е в тежко финансово състояние и моли за 

вземане на решение за изход от ситуацията. 

В докладната си твърди, че: 

- към момента дружеството няма назначен персонал; 

- има разходи по Договор №21 от 29.02.2012г. за възлагане на управление на 

„Лудогорска слава“ ЕООД гр. Исперих и по Договор за счетоводни услуги от 

07.03.2012г. с ЕТ „АЛИ КУЙДЖУКЛУ“ в размер на една минимална заплата 

определена за страната без ДДС; 

- Основните приходи на дружеството са от сключени договори за наем с „М-тел“ 

ЕАД в размер на 140 Евро без ДДС и „Кубрат Кабел“ ООД в размер на 186,48 лева с 

ДДС; 

- приходите от дейността на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 

са незначителни. Те са основно от поддръжка и ремонт на линейни отоци, 

отводнителни шахти, съоражения в паркове и градини, хоризонтална и вертикална 

пътна маркировка, отсичане и окастряне на дървета и други малки поръчки. Липсата на 

подходяща техника спира възможността за участие в по-големи поръчки, дружеството 

няма производствена дейност и алтернативни източници на приходи; 

- Към момента дружеството разполага с материален актив недвижимо 

имущество  - земя и етаж от административна сграда находящи се на ул. „Христо 

Ясенов“ №2А; 

- В края на 2016г. има наложен запор върху налични и постъпващи суми по 

банкови сметки от НАП Варна, офис Разград в размер на 28 671, 56 лв. от които 

главница 22 201,04лв., лихва 3965,38 лв., (към дата 06.10.2016г.), нелихвоносно 

вземане 2 500 лв., разноски 0,00 лв. 

Задълженията на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 към 

31.01.2017г. са както следва: 

- ЕТ Стоян Стоянов, ЕИК 116008124 за материали – 1 067,21 лева; 

- ВиК ООД Исперих, ЕИК 826043803 за консумирана вода – 564,73 лева; 

- ЕТ Али Куйджуклу, ЕИК 200191178 за счетоводни услуги – 2 170 лева; 



- Начислени, неизплатени заплати към служители и работници, задълженя към 

бюджета – 7 052,53 лева; 

- Начислен данък по чл.42 от ЗДФЛ – 3 900,50 лева; 

- Начислени осигуровки – 12 488,09 лева; 

- Начислено ДДС – 6 076,44 лева; 

- Данък сгради и такса битови отпадъци – 10 291,47 лева; 

- Наказателно постановление на ДФК – 2 500 лева. 

Задълженията към 31.01.2017г. на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 

826055360 са приблизително в размер на 52 317,50 лева. Затрудненията на дружеството 

са с постоянен характер. 

Предвид горното считам, че продължаването дейността на дружеството би 

довело до натрупване на задължения, би се увеличавала неговата неплатежоспособност 

и  би се достигнало до условия за подаване на молба за обявяването му в 

несъстоятелност. Това може да се избегне, ако дейността на дружеството бъде 

прекратена и същото бъде обявено в ликвидация, в което производство да бъдат 

осребрени активите на дружеството и да бъдат изплатени задълженията на дружеството 

към неговите кредитори. 

Във връзка с горното заявявам, че търговските дружества се образуват, 

преобразуват и прекратяват по решение на Общинския съвет по реда и условията на 

Търговския закон и Закона за общинската собственост. 

Прекратяването на ЕООД е фаза от фактическото съществуване на дружеството. 

Процедурата има за цел вписването в Търговския регистър на прекратяването и 

заличаването на ЕООД. Прекратеното дружество влиза в ликвидация, с чието 

приключване дружеството се заличава. Ликвидация се провежда за всяко дружество, 

независимо от наличието на търговски резултати (т.е. даже и в случаите, в които 

дружеството на практика не осъществява търговска дейност). 

ЕООД се прекратява при настъпване на обстоятелства, изброени изрично, но не 

изчерпателно в чл.154 от Търговския закон. Това са юридически факти, с настъпването 

на които законът свързва преустановяване на търговската дейност на дружеството и 

като краен резултат неговото юридическо прекратяване. 

С решението за прекратяване на дружеството се избира и ликвидатор. В случай, 

че не е избран ликвидатор, за такъв се счита управителят. 

След прекратяването на дружеството, то продължава да съществува като 

дейността му е насочена към удовлетворяване на кредиторите. Това означава, че през 

този период се довършват текущи сделки, събират се вземанията и се осребрява 

имуществото на дружеството (чл. 268, ал.1 от ТЗ). 

На основание чл.9. от „Наредба № 26 за  условията и реда за упражняване 

правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско участие 

в капитала, за участието на  общината в граждански дружества и за сключване на 

договори за съвместна дейност“ Общинският съвет упражнява правата на едноличния 

собственик на капитала в едноличните общински търговски дружества. 

На основание  чл. 12, ал.1 от горепосочената наредба Общинският съвет в 

качеството си на едноличен собственик на капитала в търговски дружества с 

ограничена отговорност упражнява следните правомощия: образува, опреобразува и 

прекратява дружеството и  назначава ликвидатор. В чл. 22 от Наредбата са въведени 

ограничения за заемане длъжността на ликвидатор. На осн. чл. чл.266, ал.5 т.1 от ТЗ 

общото събрание/ в настоящия случай едноличния собственик на капитала/ определя 

възнаграждението на ликвидатора. 

 Срокът на ликвидация на дружеството не може да бъде по-кратък от 6 месеца, 

тъй като Законът за Търговския регистър изисква да бъде спазен 6 месечен срок, в 



който кредиторите да могат да предявяват евентуални вземания. Според чл.272, ал.1 от 

ТЗ имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали шест месеца от 

деня, в който поканата до кредиторите е обявена в Търговския регистър. 

 При продажба на имуществото от страна на ликвидатора следва да се съблюдава 

изпълнението по реда на Глава пета от Наредба № 27 на Общински съвет Исперих, а 

останалите след приключване на ликвидацията активи на дружеството следва да бъдат 

предадени на Община Исперих. 

 Доколкото ОбС-Исперих следва да избере ликвидатор на дружеството считам, 

че това следва да бъде човек, който е запознат с дейността му, активите, вземанията и 

задълженията на дружеството и би бил в най-голяма степен подготвен и полезен за 

извършване дейността на неговата ликвидация. 

 ОбС-Исперих следва да определи и възнаграждение на ликвидатора, което 

считам, че следва да бъде в брутен размер на 740 лв. за срока на ликвидация, който 

размер съвпада и с минималния осигурителен праг за заемане на длъжността. 

  

Предвид горното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

 

         Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.147, ал.2, чл. 154 ал.1 т.2 вр. с чл. 

266  от Търговския закон  и чл.12, ал.1, т.1 и т.18 от Наредба № 26 за  условията и реда 

за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на  общината в граждански дружества и за 

сключване на договори за съвместна дейност 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. 1.Прекратява „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със седалище 

и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ 

№2, с управител Дауд Себайдин Ибрям.  

 

2.На осн. чл. 156 вр. с чл. 266 от ТЗ открива производство по ликвидация на 

„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със седалище и адрес на 

управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2. 

 

3.Определя срок за извършване на ликвидация шест месеца, считано от датата на 

вписване на решението за прекратяване на дружеството  в Търговския регистър. 

 

4.Избира за ликвидатор ………………………………………………………………. 

В случай, че не е избран ликвидатор, за такъв се счита управителят (чл.156, ал.2 

от ТЗ). 

5.Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в брутен размер от 740 лв.  

 

6.Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор с ликвидатора на 

основание чл. 12, ал.2, т.3 и чл.32 от Наредба № 26 за  условията и реда за упражняване 

правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско участие 



в капитала, за участието на  общината в граждански дружества и за сключване на 

договори за съвместна дейност. 

 

7.Задължава ликвидатора да подаде уведомление по чл.77, ал.1 от ДОПК до  

НАП за предстоящото прекратяване с ликвидация и да предприеме действия по 

вписване на настоящото решение в Търговския регистър.  

 

 

ІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

Приложение: 

1. Докладна записка вх.№ 57/09.02.2017г. до председателя на Общински съвет 

Исперих. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

адв. Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет Исперих 


