
 

 

Изх. № 

.................... 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Дауд Себайдин Ибрям – управител на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД 

 

Относно: Вземане на решение от едноличния собственик на капитала на 

„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 за вътрешно кредитиране чрез внасяне на 

допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от ТЗ от общинския бюджет с цел 

икономическо обезпечаване на дружеството 

   

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Законът предвижда защитни норми при т. нар. „декапитализация“ на търговско 

дружество. Тя е налице, когато чистото имущество спадне под размера на вписания капитал 

(разликата, с която стойностно правата надвишават задълженията), или то е отрицателна 

величина (стойностно задълженията превишават правата). В този случай общото събрание на 

едноличният собственик трябва да вземе едно от три алтернативни решения – за намаляване 

на капитала, за преобразуване или за прекратяване с ликвидация на дружеството. 

С Решение №370 по Протокол №32/29.06.2017г. Общински съвет Исперих, като 

едноличен собственик на капитала на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 взе 

решение за прекратяване на дружеството и определи срок за извършване на ликвидация шест 

месеца, считано от датата на вписване на решението за прекратяване в Търговския регистър 

(чл.140, ал.3 ТЗ). 

Ликвидацията предполага дружествено състояние, при което активите на дружеството 

надвишават неговите пасиви. Тя е мислима при наличието на достатъчно имущество за 

удовлетворяване на дружествените кредитори. Обратна е хипотезата при несъстоятелността. 

Една от материалноправните предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност 

е неплатежоспособност на търговеца, т.е. липсата на ликвидни парични средства. 

Несъстоятелността е свързана с недостиг на имущество за удовлетворяване на кредиторовите 

претенции.  

Капиталът не може да се разглежда като пряко обезпечение (гаранция) на 

дружествените кредитори. Гаранционната функция на капитала е косвена (опосредена, 

непряка) и относителна. Тя се проявява преди всичко в правилата за изплащане на лихви и 

дивиденти на съдружниците на капиталово търговско дружество.  Това косвено обезпечение 

на кредиторите се проявява само по отношение на едноличния собственик и няма действие 

(значение) за платежоспособността на дадено дружество. Капиталът не се променя пряко с 

оглед резултатите от извършената от дружеството дейност – реализирани печалби или 

претърпени загуби. 

Следователно кредиторите на капиталово търговско дружество са пряко и ефективно 

гарантирани (обезпечени), когато в имуществото на дадено дружество има ликвидни активи 

(права), чийто размер с определен процент надвишава стойностно този на пасивите 



(задълженията). Липсата на активи (права) в имуществото на дружеството е пречка за 

удовлетворяване на неговите кредитори.  

Към момента на приемане на Решение №370 по Протокол №32/29.06.2017г. от 

Общински съвет Исперих дружеството има задължения към НАП Варна, офис Разград в 

размер на 28 671, 56 лв., за данък сгради и такса битови отпадъци – 10 291,47 лева, за 

начислено ДДС – 6 076,44 лева, за начислен данък по чл.42 от ЗДФЛ – 3 900,50 лева, 

Наказателно постановление от ДФК – 2 500 лева и др. 

Данъчните задължения са основните публичноправни задължения на търговеца във 

връзка с осъществяваната от него търговска дейност. Невъзможността за изпълнението им 

води до неплатежоспособност на дружеството и е предпоставка за откриване на 

производство по несъстоятелност от съда по молба на Националната агенция за приходите 

(чл. 625 ТЗ). 

Съгласно чл.626, ал.2 ТЗ, ако дружеството стане неплатежоспособно, ликвидаторът е 

длъжен да поиска откриване на производство по несъстоятелност, което има за правна 

последица предсрочна изискуемост на всички дружествени задължения (чл.617, ал.1 ТЗ). Ако 

ликвидаторът не подаде молба до съда в 30-дневен срок носи наказателна отговорност по 

реда на чл.227б, ал.2 от Наказателния кодекс. 

Искането за откриване на производство по несъстоятелност е възможно да бъде 

направено във всеки един момент от фазата на ликвидация – преди или след обявяване в 

търговския регистър на поканата до кредиторите, преди или след приключване на текущите 

сделки, преди или след осребряване на имуществото и т.н. Молбата по чл.611, ал.3 във 

връзка с чл.625 ТЗ може да бъде подадена, дори да е изтекъл определеният от ръководния 

орган срок за ликвидация. Крайният момент е заличаването на дружеството от търговския 

регистър. 

За да приключи производството по ликвидация, трябва да се удовлетворят 

кредиторовите претенции. 

Съгласно чл.134, ал.1 от ТЗ решение за допълнителни парични вноски може да се 

вземе при наличието на една от следните предпоставки – покриване на загуби на 

дружеството или временна необходимост от парични средства. Първата предпоставка 

предполага намаляване на дружествения актив, в това число и под размера на капитала. Ако 

в процеса на ликвидация е налице такова състояние на дружественото имущество, 

дружеството е в свръхзадълженост и производството по ликвидация следва да се прекрати и 

да се открие производство по несъстоятелност (чл.272, ал.1 от ТЗ). 

Второто условие, при наличието на което може да се вземе решение за допълнителна 

парична вноска, е временна необходимост от парични средства. Последната е свързана с 

реализирането на дружествената търговия. Ликвидиращото се дружество е с ограничена 

правоспособност. То не извършва активна търговска дейност, т.е не е налице предвидената 

от закона предпоставка за вземане от общото събрание на решение за престиране на 

допълнителни парични вноски по време на ликвидацията. 

С прекратяването на дружеството се променят и функциите на общото събрание. То 

вече не е компетентно да взема решения за изменение на капитала, да взема решения за 

допълнителни парични вноски и др., тъй като ликвидационната цел е напълно непригодима с 

увеличаването на капитала.  

С цел погасяване на задълженията и икономическо обезпечаване на дружеството се 

налага като краен способ преди да се пристъпи към изпълнение на Решение №370 по 

Протокол №32/29.06.2017г. на Общински съвет Исперих за прекратяване на ЛУДОГОРСКА 

СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, да се вземе решение за вътрешно кредитиране чрез внасяне 

на  допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от ТЗ.  

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

  

 



Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 147, ал.2, чл. 134, ал.1 и ал.3, 

чл.137, ал.1, т.9 и ал.3 от Търговския закон, чл.12, ал.1, т.10 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: 

 

I. Предоставя временна финансова помощ на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 

826055360 във вид на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от ТЗ в общ размер на 

71 524, 71 лева без ДДС с цел погасяване на задълженията и икономическо обезпечаване на 

дружеството (за заплащане на заплати, осигуровки и други разходи, свързани с дейността), 

както следва:   

 

Към доставчици: 

1. ЕТ СТОЯН СТОЯНОВ  ЕИК 116008124    -  за материали          566,91лв. 

2. ВИК ООД ИСПЕРИХ   ЕИК826043803      -  за конс. Вода          520,00лв. 

3. ЕТ АЛИ КУЙДЖУКЛУ ЕИК 200191178   -   счет.услуги           4020,00лв. 

 

НАЧИСЛЕНИ ,НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ 

4. Управител                                                                                         10678,28лв. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БЮДЖЕТА 

5. Начислен данък по чл.42от ЗДФЛ                                                   3720,00лв. 

6. Начислени осигуровки                                                                    12890,00лв. 

7. Начислено ДДС                                                                                  6200,81лв. 

8. Данък сгради  и такса бит. отпадъци                                              12778,71лв. 

9. Наказателно постановление                                                              2500,00лв. 

10. Начислени лихви  за осигуровки , ДДС и данъци към НАП     6200,00лв.                                        

общо                                                                                                              60 074,71лв.    

 

11. За заплащане на заплати, осигуровки и други разходи, свързани с дейността 

общо                                                                                                        11 450,00лв. 

 

II. Допълнителните парични вноски се предоставят на дружеството от общинския 

бюджет без лихва за срок от седем месеца считано от датата на сключване на Договора за 

целеви паричен заем с Община Исперих. 

III. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Договор за целеви паричен заем 

с „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, Управителя на 

„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД и Областния управител на област Разград в 7-дневен срок 

от приемането му. 

  

Приложение: 

1. Справка за задължения на „Лудогорска слава“ ЕООД, гр. Исперих към 31.07. 2017г. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ДАУД СЕБАЙДИН ИБРЯМ  

УПРАВИТЕЛ НА „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД 



 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

ДО 

Г-Н БЕЙСИМ РУФАД 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

Относно: Докладна записка „за вземане на решение от едноличния собственик на 

капитала на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 за вътрешно кредитиране чрез 

внасяне на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от ТЗ от общинския бюджет с 

цел икономическо обезпечаване на дружеството“ 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет решава и други въпроси от 

местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, 

включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на 

общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината 

след съгласуване с областния управител. 

В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинският съвет приема правилници, 

наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  

Чл. 147, ал.2, чл.134, ал.1 и ал.3, чл.137, ал.1, т.9 и ал.3 от Търговския закон  

Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за 

което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. 

По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна 

необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят 

допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на 

дяловете в капитала, ако не е предвидено друго. 

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се 

уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл. 

73в не се прилага. 

Общото събрание взема решение за допълнителни парични вноски. 

Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от 

капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници, като в дружествения 

договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключваният съдружник не гласува и 

неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения 

се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в 

дружествения договор. 

Чл.12, ал.1, т.10 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, в качеството си на едноличен 

собственик на капитала в търговски дружества с ограничена отговорност, упражнява 

следните правомощия: взема решения за извършването на допълнителни парични вноски по 

реда на Търговския закон. 
 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане на 

заседания на Общински съвет. 

Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проекта на решение 

отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
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  О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  
 

 

ДОГОВОР 

ЗА ЦЕЛЕВИ ПАРИЧЕН ЗАЕМ 

№ ………….. 

 

  Днес,  ………. 2017 год., в град Исперих, на основание чл.134, ал.1 и ал.3 от 

Търговския закон и Решение № …. по Протокол № …. от …… 2017г. на Общински съвет 

Исперих, между: 

1. ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ЕИК 000505821 наричана по-долу ЗАЕМОДАТЕЛ, със 

седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. „Дунав” №2, представлявана от БЕЙСИМ 

РУФАД РАСИМ, действащ в качеството си на Кмет на Община Исперих и СИНАН 

САБРИ АХМЕД - Главен счетоводител,  от една страна, 

 и 

2. „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, наричано по-долу 

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

Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2 представлявано от ДАУД СЕБАЙДИН ИБРЯМ, ЕГН 

7705115084, л.к. №646201137, издадена на 21.01.2016г. от МВР Разград, валидна до 

31.01.2026г., с постоянен адрес: обл. Разград, общ. Исперих, с. Драгомъж, ул. „Елин Пелин“ 

№2, действащ в качеството си на управител,  

от друга страна,  

 

           СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

                     I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) ЗАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде в собственост на ЗАЕМАТЕЛЯ 

парична сума в размер на 71 524, 71 лева без ДДС, наричана по-долу „заетата сума“. 

(2) ЗАЕМАТЕЛЯТ се задължава в срока на този договор да върне заетата сума. 

(3) ЗАЕМАТЕЛЯТ се задължава да ползва заетата сума целево за следното: 

погасяване на задълженията и икономическо обезпечаване на дружеството (за заплащане на 

заплати, осигуровки и други разходи, свързани с дейността). 

В Приложение №1, което е неразделна част от този договор, подробно е описано 

предназначението на заетата сума. 

 (4) Използването на заетата сума в отклонение от уговореното съгласно предходната 

алинея е допустимо само след изрично писмено съгласие от ЗАЕМОДАТЕЛЯ. 

 

II. ПРЕДАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕТАТА СУМА. СРОК НА ЗАЕМА.  

 

Чл. 2. (1) ЗАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя заетата сума за срок от един ден считано от 

датата на сключване на този Договор по следната банкова сметка на ЗАЕМАТЕЛЯ: 

……… 

………. 

    

 Чл. 3. ЗАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне заетата сума в срок от седем месеца, 

считано от датата на сключване на този Договор по следната банкова сметка на 

ЗАЕМОДАТЕЛЯ: 



………… 

………… 

 

III. КОНТРОЛ ЗА ЦЕЛЕВОТО ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЕМА 

 

Чл.4. (1) ЗАЕМОДАТЕЛЯТ има право да извършва по подходящ начин контрол 

относно използването на заема съгласно уговореното.  

(2) За целите на контрола ЗАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп на 

представители на ЗАЕМОДАТЕЛЯ до помещенията и документацията, които имат 

отношение към целевото използване на заетата сума. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.5. (1) Този договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно писмено 

съгласие на страните. 

(2) Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в 

писмена форма за действителност. 

Чл.6. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително 

уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл.7. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или 

във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 

действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както 

и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и 

търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. 

Чл.8 Този договор изразява всички уговорки по включените в него въпроси, като 

всички предхождащи го обсъждания, съобщения, съгласувания, предложения, 

потвърждения, съобщения и други подобни се обезсилват от този договор, с изключение на 

изрично посочените в него. 

 

Този договор се състои от две страници, като включва още Приложение №1 от една 

страница. Договорът и приложението към него се съставиха и подписаха в по два еднакви 

оригинални екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

За ЗАЕМОДАТЕЛЯ:                                                                За ЗАЕМАТЕЛЯ: 

  

 

Главен счетоводител: 

 

Изготвил:                                                                  

 

Гюлнур Мехмед                                                       

Юрисконсулт                                                            

 

 


