
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Венера Райчева Аръчкова - председател на Общински съвет - Смолян 

 

 

ОТНОСНО: „Ученическо и столово хранене” ЕООД, гр. Смолян с ЕИК: 120506497. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Смолян е едноличен собственик на капитала на „Ученическо и столово 

хранене” ЕООД с ЕИК: 120506497, учредено с капитал в размер на 14 970 лева, представляващ 

материално дълготрайни активи по баланса на дружеството към 30.11.1999 г., разделени на 

дялове по 10 лева. Същото е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 

предмет на дейност, включващ осъществяване на ученическо и столово хранене и други 

дейности, които не са забранени от закона. С решение на Общински съвет - Смолян за 

управител на дружеството е избран Григор Павлов. 

С Решение № 94 от 30.01.2020г.  Общински съвет - Смолян, спира стопанската дейност 

на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, възлагана на кмета на община Смолян да 

предостави парична вноска от 100 000 лева в срок до 29.02.2020г., като задължава управителя 

на „Ученическо и столово хранене” ЕООД да преведе незабавно получената сума на 

доставчиците на база  предоставена справка за пресрочени задължения.  

С последващо Решение № 230,  взето с протокол на заседание състояло се на 

28.05.2020г. на Общински съвет – Смолян изменя договора за управление на управителя, като 

определя възнаграждение в размер на 300 лева месечно за 2 часа дневно до достигане на 40 часа 

месечно и избира независим финансов одитор за извършване на финансов одит  за периода от 

01.01.2018г. до 31.12.2019г.  

 В изпълнение на Решение № 94 от 30.01.2020г., с предоставената допълнителни 

парични вноски са разплатени една част от задълженията на дружеството, които не са 

достатъчни за цялостното погасяване на натрупаните задължения, с оглед на което  Общински 

съвет – Смолян следва да се вземе решение за нова допълнителна парична вноска в размер на 

50 000 лева за покриване на задълженията на дружеството. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.51, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, чл.137, ал.1, т.9 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.8 и 23 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.31, ал.1, т.1, чл.32 и 33 от 

Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината Смолян в 

търговските дружества с общинско участие и общински предприятия предлагам Общински 

съвет - Смолян да вземе следното 

 

Р ЕШЕНИЕ :  

1. Възлага на кмета на Община Смолян да  предостави сума в размер на 50 000 лева парична 

вноска в имуществото на  „Ученическо и столово хранене“ ЕООД е ЕИК: 120506497.  

  

2. Задължава управителя на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД е ЕИК: 120506497 да 

преведе незабавно получената сума на доставчиците на база изготвена справка за 

пресрочени задължения. 

 

ВНОСИТЕЛ:…………. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА  

/Председател на Общински съвет- Смолян/ 


