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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 46/19.07.2018 г. 

от извънредно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 784  

По т.1 от дневния ред - Даване на съгласие за кандидатстване по Проект 

„Красива България“ 2018 г. - Извънредна кампания 

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

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 
1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства по Проект „Красива 

България“ 2018 г. - Извънредна кампания, по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна  

среда на обществени сгради“ за обект : „Подмяна на асансьорни уредби в МБАЛ 

„Свети Иван Рилски“, гр. Горна Оряховица“, като осигурява съфинансиране в 

размер на 12 000 лв. с ДДС по бюджета на Община Горна Оряховица за 2018 г., в 

съответствие с ЕБК и указанията на Министерство на финансите. Община Горна 

Оряховица и МБАЛ „Свети Иван Рилски“ няма да променят предназначението на 

обекта минимум 5 години след изпълнението му по Проект „Красива България“ 2018 г. 

- Извънредна кампания и ще имат ангажимент за поддържането му. 

Стойност на проектното предложение: 120 000 лв. с ДДС. 

„                            „                            „   

Р Е Ш Е Н И Е    № 785  

По т.2 от дневния ред- Отмяна на Решение №752 по протокол №45 от 28.06.2018 

г. на ОбС Горна Оряховица и вземане на ново, съгласно изискванията на АВ - ТР 

касаещо заличаването на „Търговия за бита“ЕООД 

 На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.270, ал.2 и чл.273, ал.1 от Търговския закон, и 

Предложение рег.инд.№261/18.07.2018 г. на Общински съвет Горна Оряховица от 

ликвидатора на „Търговия за бита в ликвидация“ ЕООД гр. Горна Оряховица, 

Общински съвет Горна Оряховица,  

 

Р е ш и: 

 

І. Отменя Решение №752 по протокол №45 от 28.06.2018 г. на ОбС Горна 

Оряховица. 

            ІІ. 1. Приема финансовия отчет с всички негови приложения, счетоводния 

баланс на „Търговия за бита в ликвидация“ ЕООД гр. Горна Оряховица и пояснителния 

доклад към баланса за приключване на ликвидацията. 
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 2. Да се изплатят общо 506314, 51 лв. по сметката на Община Горна Оряховица, 

от които 89 243 лв. представляващи внесения основен капитал при регистрация, като 

ликвидационен дял на едноличния собственик. Недвижимото имущество е предадено 

на едноличния собственик Община Горна Оряховица с протоколи от 15 и 22 май 2018 г.  

3. Приема доклада на ликвидатора Руси Николаев Бакалов и го освобождава от 

отговорност. 

4. Задължава Руси Николаев Бакалов да извърши заличаване на дружеството в 

Търговския регистър. 

„                            „                            „ 

 

   

    

 

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                          /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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