
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 887 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 25.11.2022 г., Прот. № 57 

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на решение за прекратяване на „Медико-техническа 

лаборатория – Свищов“ ЕООД, ЕИК 104514085 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 154, ал. 1,  

т. 2 и чл. 156, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и предложение с Вх.                                    

№ 1652/14.11.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински   

съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема решение за откриване на производство за ликвидация на „Медико-

техническа лаборатория – Свищов“ ЕООД (ЕИК 104514085). 

2. Избира за ликвидатор Елтимир Н. Атанасов, ЕГН ********. 

3. Възлага на ликвидатора Елтимир Н. Атанасов незабавно след вземане на 

настоящото решение, да извърши необходимите действия за ликвидация на 

„Медико-техническа лаборатория – Свищов“ ЕООД. 

МОТИВИ: „Медико-техническа лаборатория – Свищов“ ЕООД е създадено 

през 2000 г. за осъществяване на специфични технически дейности и производство 

на специализирани медицински и помощни средства. Към настоящия момент обаче 

същото е престанало да извършва ефективно специфичната дейност, за която е 

било създадено. Видно от последните публикувани годишни финансови отчети 

същото действително не е на загуба, но не генерира и каквато и да е печалба през 

последните 5 години. Доколкото в момента на територията на общината 

съществуват повече от един други подобни обекти, извършващи същата дейност, и 

предоставящи на гражданите същите услуги, Общината би могла да оползотвори 

имуществото и активите на „Медико-техническа лаборатория – Свищов“ ЕООД по 

по-разумен и полезен за гражданите начин. Към настоящия момент управителят на 

дружеството е починал, тоест за евентуалното продължаване на дейността му е 

необходимо да бъдат отделени време и средства за избор и назначаване на нов 

управител. Във връзка с това не е налице необходимост от съществуване на 

търговското дружество и то следва да бъде прекратено, което ще доведе до 



спестяване на разходи за месечно възнаграждение на назначения управител на 

дружеството. 

Съгласно чл. 154, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 156, ал. 1 от Търговския закон 

прекратяването на търговското дружество следва да бъде извършено чрез 

провеждане на производство по ликвидация. 

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 
 

 


