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РЕГ. №
Подписано от: Nataliya Rumenova Georgieva

ЧРЕЗ Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-Н МЕТОДИ ЛАЛОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Относно: Питане с рег. № СОА22-ВК66-578/20.01.2022 г.
Уважаеми господин Лалов,
В отговор на поставените в питането въпроси, предоставям следната информация от
направление „Финанси и здравеопазване“:
Извършена проверка от дирекция „Финанси“ на Столична община в счетоводните регистри
показа, че няма осчетоводени вземания по предоставени финансирания на „Метрострой“ ЕАД – в
ликвидация. Наред с това е извършен преглед на годишните отчети и доклади за дейността,
представени в Столична община от ликвидаторите на „Метрострой“ ЕАД – в ликвидация.
Документите подкрепят информацията от дирекция „Финанси“. Извършеният преглед обхваща
период, който надхвърля нормативно установените срокове за съхраняване на счетоводни
документи, като за същия не са установени данни за наличие на финансиране на дружеството от
бюджета на Столична община.
При подготовка на доклади за отпускане на финансиране и предоставяне на заеми от
бюджета на Столична община на търговско дружество, независимо дали е действащо или в
ликвидация, основно изискване и установена трайна практика в СО е управителният орган на
дружествато да представи мотивирано искане с конкретни финансови показатели, както и
подробно описани разходи/задължения, които ще бъдат погасени с отпуснатите средства.
Съгласно чл. 59. (1) от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала
(НРУУПОППТДОУК), при вземане на решение за прекратяване на публично предприятие еднолично търговско дружество с общинско участие в капитала, Столичният общински съвет
назначава ликвидатори, които следва да отговарят на изискванията по чл. 27, ал. 1 и 2. от същата
наредба. Формулираните в Наредбата изисквания към всеки ликвидатор са: да има завършена
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образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока; да има най-малко 5 години
професионален опит; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление
от общ характер; да не е лишен от правото да заема съответната длъжност; да не е обявен в
несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско
дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; да не е бил
член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в
несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали
неудовлетворени кредитори; да не е бил управител, член на управителен или контролен орган на
дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение
на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите
от нефт и нефтопродукти; да не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права
линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен
включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото
публично предприятие; да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да
не е член на политически кабинет и секретар на община; да не извършва търговски сделки от свое
или от чуждо име; да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност; да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на
друго публично предприятие; да отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт
или устава на дружеството.
Посочените по-горе ограничения, които Столичен общински съвет установява спрямо
ликвидаторите очертават правната рамка, която следва да бъде съблюдавана при техния избор.
Изборът на ликвидатор е правомощие на Столичен общински съвет, в качеството му на
управляващ правата на Столична община в търговските дружества, в които тя е едноличен
собственик на капитала.
Към доклада, с който е предложено назначаването на г-н Виктор Гусев за ликвидатор на
„Метрострой“ ЕАД – в ликвидация, е приложена неговата автобиография. Г-н Гусев е назначен за
ликвидатор на дружеството с Решение №446 по Протокол №36 от 22.07.2021 г. на Столичен
общински съвет. В изпълнение на решението на СОС е сключен договор с ликвидатора. Към
договора за възлагане на ликвидацията на „Метрострой“ ЕАД – в ликвидация, г-н Гусев е подписъл
Декларация по чл. 27 от НРУУПОППТДОУК.
С УВАЖЕНИЕ,
23.2.2022 г.
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Дончо Барбалов

ЗА КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
съгл. з-д №СОА22-РД15-564/21.02.22
Signed by: Dontcho Petrov Barbalov
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