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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
  

от Инж. Стойко Еленов – Председател на Общински съвет- град Неделино 

 

 
ОТНОСНО: Назначаване на Ликвидатор  на „ХЧБ” ЕООД в ликвидация. -гр. Неделино. 

Общинският съвет е Общо Събрание на Дружеството. С Решение № 676 от 03.06.2015г. на 

Общинския съвет гр Неделино прекратява правомощията на Богдана Георгиева Печилкова , 

като ликвидатор на „ХЧБ” ЕООД в ликвидация -гр. Неделино ,считано от 01.09 2012г. 

Без на нейно място да бъде назначен друг ликвидатор и без да е приключил ликвидацията. 

В тази връзка има проблеми с подаването на годишни финансови отчети и община Неделино 

търпи финансови загуби от глоби. За да приключи ликвидацията и да бъде заличено 

Дружеството в Търговския регистър, предлагам да приемем следното решение: 

Проект за решение : 

Правило: Органа назначил ликвидатор на „ХЧБ” ЕООД в ликвидация във всеки момент на 

ликвидационния процес може да промени състава на ликвидаторите. 

           

 На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл. 156, ал. 2 от ТЗ избира за ликвидатор на 

дружество „Хигиена, чистота и благоустрояване”  ЕООД в ликвидация с ЕИК 120511170 -  адв. 

Георги Атанасов Гегов с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, ж.к. Нов център,  ул. Хан Аспарух № 

15, вх. Б. ап. 5. 

 На основание чл. 266, ал. 2 от ТЗ, ОС определя срок от 7 /седем/ месеца за завършване 

на процедурата по ликвидация от деня на взетото решение за избор на ликвидатир от ОС 

Неделино. 

 Възлага на кмета на община Неделино да сключи договор с  адв. Георги Атанасов Гегов 

за ликвидатор на дружество  „Хигиена, чистота и благоустрояване”   ЕООД в ликвидация с 

ЕИК 120511170, при възнаграждение 120/ сто и двадесет/ лева месечно за целият период на 

ликвидация. Като се съобрази с правата и задълженията на ликвидаторите определени в ТЗ в 

чл. 266 и следващи. 

        При  липса на средства в дружеството възнаграждението да се изплати от бюджета на 

общината. 

На основание чл.60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………….. 
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