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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
  

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

 

ОТНОСНО: Назначаване  на Ликвидатор на„Хигиена, чистота и благоустрояване”  ЕООД  гр. 

Неделино в ликвидация. 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

    Общинският съвет е Общо Събрание на Дружеството. С Решение №78 от 

29.05.2020г. прието с Протокол № 8 на Общински съвет –Неделино беше избран за 

ликвидатор  адв. Георги Атанасов Гегов, но за съжаление , той почина. Затова се налага 

да  бъде удължен срока за ликвидация и да бъде назначен друг ликвидатор, който да 

приключи ликвидацията на дружеството. В тази връзка предлагам следния  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

Правило: Органа назначил ликвидатор на „Хигиена, чистота и благоустрояване”ЕООД в 

ликвидация във всеки момент на ликвидационния процес може да промени състава на 

ликвидаторите. 

           

  Общински съвет-Неделино, 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. Мая Минчева Орманова с адрес: гр.Рудозум, общ.Рудозем, 

бул. ,,България“ № 9 
  На основание чл. 266, ал. 2 от ТЗ, ОС определя срок до 30.07.2021г. за завършване на 

процедурата по ликвидация. 

 Възлага на кмета на община Неделино да сключи договор с адв. Мая Минчева 

Орманова 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  и   други разходи доказани с 

документи да  се изплатят  от бюджета на общината. 

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

решение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…………….. 

                                                                                                   /инж. Стойко Еленов/ 
 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg

