
До Председателя на 
Общински съвет Шумен 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Любомир Христов – 
кмет на Община Шумен 

 
Относно: Приключване на ликвидацията на  

„Общински пазари - Шумен” ЕООД в ликвидация   
 
С решение № 206 от 30.06.2016г. Общинският съвет прекрати и обяви в 

ликвидация „Общински пазари - Шумен” ЕООД и определи срок за извършване на 
ликвидацията 8 месеца. Със същото решение Общинският съвет избра ликвидатор на 
дружеството. С решение № 458 от 27.04.2017г. бяха приети годишният финансов отчет за 
2016г. и годишният доклад за дейността на „Общински пазари - Шумен” ЕООД в 
ликвидация, беше освободен от отговорност ликвидаторът на дружеството в ликвидация 
за дейността му през 2016 г. и срокът на ликвидацията беше продължен до 31.12.2017г. 

В изпълнение на цитираните решения и в съответствие с изискванията на 
Търговския закон ликвидаторът на „Общински пазари - Шумен” ЕООД в ликвидация е 
извършил всички действия по ликвидацията на дружеството. 

От ликвидатора на дружеството са представени счетоводен баланс към 
08.12.2017г., отчет за приходите и разходите за периода 01.01.2017г. – 08.12.2017г., отчет 
за паричните потоци за периода 01.01.2017г. – 08.12.2017г., отчет за заетите лица за 
периода 01.01.2017г. – 08.12.2017г., краен счетоводен баланс към 21.12.2017г., отчет и 
пояснителен доклад към крайния счетоводен баланс към 21.12.2017г., протокол за 
разпределение на имуществото и справка към протокола.  

За заличаването на дружеството следва Общинският съвет да приеме баланса към 
датата на приключване на ликвидацията и пояснителния доклад към баланса, да освободи 
ликвидатора от отговорност и да приеме протокола за разпределяне на имуществото на 
дружеството. 

С оглед на изложеното, в съответствие с изискванията на чл. 270 от ТЗ, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да приеме следните 

РЕШЕНИЯ: 
1. Приема ликвидационния баланс на „Общински пазари - Шумен“ ЕООД в 

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

2. Приема финансовия отчет на ликвидатора. 
3. Освобождава ликвидатора Блага Енчева Ангелова от отговорност. 
4. Приема протокола за разпределяне на имуществото на дружеството и дава 

съгласие Община Шумен чрез  ОП “Общински жилища и имоти“ да бъде страна по 
заведените съдебни дела за взимания. 

 
 

Вносител, 
Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 


