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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЧИРПАН  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 
ОТ 

ИВАН СТАНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ЧИРПАН 

                                                   

ОТНОСНО:  Неосъществяване на дейност на търговско дружество със 100 % 

общинско участие „Общински пазари Чирпан” ЕООД  по смисъла на § 1, т.30 от ДР на 

Закона за счетоводството 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свое решение № 115 / 24.04.2020 г. Общински съвет – Чирпан реши 

представителят на Община Чирпан на общото събрание на съдружниците на 

„Комплексен търговски център Чирпан” ООД да гласува със „за” да се преобразува 

дружеството с общинско участие по смисъла на чл. 262в, ал. 2 от Търговския закон чрез 

отделяне на част от имуществото, състоящо се от права (активи) и съответстващите им 

задължение (пасиви), което имущество да премине към едно ново дружество, което да 

се новоучреди и да бъде еднолична (100%) собственост на Община Чирпан. На 

22.07.2020 г. е проведено общото събрание на съдружниците на „Комплексен търговски 

център Чирпан” ООД, на което е взето решение за преобразуване на дружеството и 

учредяване на „Общински пазари Чирпан” ЕООД – 100 % общинска собственост. 

На 18.03.2021 г. управителят на „Общински пазари Чирпан” ЕООД е подал 

декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството, с която е декларирал, че 

дружеството не е осъществявало дейност по смисъла на § 1, т.30 от ДР на Закона за 

счетоводството за 2020 г. 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството във връзка с § 1, 

т.30 от ДР на Закона за счетоводството и във връзка с чл.6, ал.1, т.1 и  чл.9 от Наредбата 

за реда за учредяване на търговски дружества и реда за упражняване на правата на 

собственост на общината в общинските търговски дружества, Общински съвет – 

Чирпан реши търговското дружество със 100 % общинска собственост „Общински 

пазари Чирпан” ЕООД да не осъществява дейност по смисъла на § 1, т.30 от ДР на 

Закона за счетоводството до следващо свое произнасяне. 
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ИВАН СТАНЧЕВ  
Председател на Общински съвет - Чирпан 

 

 

Съгласувал: ……………… 

Димитър Славов  
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