
До Председателя на 
Общински съвет Шумен 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Любомир Христов – 
кмет на Община Шумен 

 
Относно: Заличаване на „Специализирана болница за активно лечение на 
пневмофтизиатрични заболявания – Шумен” ЕООД в ликвидация 
 
 

 С Решение №816 от 25.09.2014 г. на ОбС гр. Шумен „СБАЛПФЗ-Шумен“ 
ЕООД е прекратено и е отрито производство по ликвидация на дружеството и е 
избран ликвидатор. Определен е срок за извършване на ликвидацията 7 месеца, 
считано от получаване на съгласие от Министерството на здравеопазването. 
Първоначалният срок  за приключване на ликвидацията изтече на 29.07.2015 г.  
 От страна на ликвидатора са извършени всички фактически и правни 
действия по ликвидацията. С решение № 1082 от 30.07.2015г. Общинският съвет е 
приел ликвидационния баланс на дружеството и годишния отчет на ликвидатора, 
а ликвидаторът е поискал заличаване на дружеството. 
 С влязло в сила решение длъжностното лице в търговския регистър е 
постановило отказ за заличаване на дружеството поради неспазване на 6 месечния 
срок по чл. 272 ал.1 от ТЗ. Този срок е изтекъл на 05.03.2016 г. 
 Това налага за заличаване на дружеството Общинският съвет - Шумен да 
вземе ново решение, с което да удължи срока на ликвидацията до 20.03.2016 г., да 
приеме баланса към датата на приключване на ликвидацията и пояснителния 
доклад към баланса, както и годишния отчет на ликвидатора, да освободи 
ликвидатора от отговорност и да приеме протокола за разпределяне на 
имуществото на дружеството. 
 С докладна записка вх. № 61-02-74 от 11.03.2016г. ликвидаторът на 
дружеството представя ликвидационния баланс на „Специализирана болница за 
активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Шумен” ЕООД в 
ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 20.03.2016г. и 
пояснителния доклад към баланса, годишния отчет на ликвидатора, както и  
протокол  за разпределяне на имуществото на дружеството, които са приложени 
към докладната записка.   
 Във връзка с изискванията на Търговския закон и Наредба № 1 за водене, 
съхраняване и достъп до търговския регистър и изложеното предлагам 
Общинският съвет да приеме следните 

 
РЕШЕНИЯ: 

 
1. Удължава срока за ликвидация на „Специализирана болница за 

активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Шумен” ЕООД в 
ликвидация до 20.03.2016 г. 

1. Приема ликвидационния баланс на „Специализирана болница за 
активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Шумен” ЕООД в 



ликвидация към датата на приключване на ликвидацията и пояснителния доклад 
към баланса. 

2. Приема годишния отчет на ликвидатора. 
3. Освобождава ликвидатора Венцеслав Радославов Вълчанов от 

отговорност. 
4. Приема протокола за разпределяне на имуществото на 

дружеството. 
5. Задължава ликвидатора да поиска заличаването на дружеството. 

 
 
 
 
 
Вносител, 
Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 
 
 
 


