
 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Венера Райчева Аръчкова – председател на Общински съвет – Смолян 

 

 

 

ОТНОСНО: Финансовото състояние на „Ученическо и столово хранене” ЕООД, гр. Смолян,  

с ЕИК:120506497. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

В деловодната система на Общински съвет – Смолян е постъпило предложение-

докладна записка от Григор Кръстев Павлов - управител на „Ученическо и столово хранене” 

ЕООД, в което се прави предложение за вземане на решение от Общински съвет – Смолян, 

при упражняване на правата на общината като едноличен собственик на капитала на 

дружеството. 

При преглед на представеното предложение от фактическа страна се установява 

следното: 

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 Кръстев Павлов, като с последния е 

налице сключен и действащ договор за управление.  

С Решение № 82 на Общински съвет – Смолян, взето с Протокол № 8 от 06.06.2008 г., 

е взето решение за следното: т.1 - на общинските училища се предоставят училищните 

сгради и дворни места към тях в качеството им на второстепенни разпоредители с бюджетни 

кредити за стопанисване и управления, т.2 - делегират се права на директорите, прилагащи 

системата на делегирани бюджети, да реализират и получават собствените приходи от 

предоставената  им общинска собственост; и т. 3 – в училищата, в които се помещават 

ученическите столове, последните се ползват от „Ученическо и столово хранене“ ЕООД. На 

база на предоставените с решението права през годините изпълнението на услугите по 

осигуряване на столово хранене за учениците в училищата се извършва предимно от 

„Ученическо и столово хранене“ ЕООД.  

До 2017г. осъществяването на търговската дейност на дружеството ежегодно е 

свързана с реализиране на минимални печалби, които не са разпределяни, а са оставяни за  
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влагане в търговската дейност на дружеството. През 2018г. обаче дружеството, в резултат на 

настъпилите увеличения на цените на хранителните стоки, на минималната работна заплата 

за страната и на разходите по приготвяне на храна, реализира загуби при осъществяване на 

дейността си в размер на около 27 000 лева, като през 2019г. с оглед защита на обществените 

интереси, свързани с осигуряването на изхранването на учениците по време на учебните 

занятия в училищата, задълженията на дружеството нарастват в значителни размери. 

Финансовото състояние на дружеството към настоящия момент прави невъзможно 

продължаването на изпълнението на услугите по осигуряване на столово хранене за 

учениците, а именно: социално-икономическите условия правят невъзможно 

продължаването на изпълнението на услугите по утвърдената цена, тъй като при нея на база 

на минималните разходи за дейността дружеството е принудено да работи на значителна 

месечна загуба; в същото време директорите на училищата и значителна част от родителите 

на ученици не приемат каквито и да било аргументите за увеличаване на себестойността на 

услугите по осигуряване на столово хранене за учениците. Освен това е налице готовност от 

01.02.2020г. училищата, при наличието на предоставяне на необходимите технически 

ресурси и материална база, да организират самостоятелно столово хранене за учениците си. 

За тази цел обаче е необходимо за периода от 01.02.2020г. до края на учебната година 

2019/2020 г. дружеството да предостави на всяко училище (с оглед обезпечаване в 

краткосрочен план на ангажиментите на училищата по организиране на изпълнението на 

услугите по осигуряване на столово хранене за учениците) за временно и безвъзмездно 

ползване намиращото се в столовите помещения на училището оборудване и обзавеждане.   

Изходът от създадената ситуация е: да се пристъпи към прекратяване на дейността на 

дружеството, като не се сключват нови договори и не се генерират нови разходи, 

включително да се предприемат необходимите действия по прекратяването на сключените от 

дружеството чрез управителя му трудови и други договори; да се вземе решение за 

допълнителни парични вноски, с които да се покрие поне малка част от задълженията на 

дружеството; поради отпадналата необходимост „Ученическо и столово хранене“ ЕООД да 

се ползва от ученическите столове, последните да се предоставят на общинските училища за 

стопанисване и управление; до края на учебната година 2019/2020 г. дружеството да 

предостави на всяко училище (с оглед обезпечаване в краткосрочен план на ангажиментите 

на училищата по организиране на изпълнението на услугите по осигуряване на столово 

хранене за учениците) за временно и безвъзмездно ползване намиращото се в столовите 

помещения на училището оборудване и обзавеждане.   

С оглед на гореизложеното се налага на основание чл. 60, ал.1 от АПК да се допусне 

предварително изпълнение на настоящето решение, за да се осигури и защитят обществените 

отношения по осигуряване на нормалното протичане на учебния процес и здравето на всички 

ученици в община Смолян, свързано с осигуряване на условия за здравословното им 

изхранване по време на учебните занятия, което разкрива наличието на особено важни 

държавни, общински и обществени интереси. При закъсняло и несвоевременно изпълнение 

на настоящето решение има реална при опасност за сериозно и затруднено изпълнението или 

закъсняло изпълнението от настъпването на трудно поправима вреда застрашаващо здравето 

на всички учениците и нормалното протичане на учебни процес в училищата на територията 

на община Смолян. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.12, ал.3 и чл.51, ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.137, ал.1, т.9 и ал.7 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  
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Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 

1. На „Ученическо и столово хранене“  ЕООД с ЕИК: 120506497 се предоставя сума в 

размер на 60 000 лева във вид на допълнителни парични вноски в имуществото на 

дружеството. 

2. Прекратява се дейността на „Ученическо и столово хранене“  ЕООД с ЕИК:120506497, 

считано от 01.02.2020 г., като управителят на дружеството се задължава да не сключва 

нови договори и да не генерира нови разходи, включително да предприеме необходимите 

действия по прекратяването на сключените от дружеството чрез управителя му трудови и 

други договори. 

3. Отменя се в частта на т.3 Решение № 82 на Общински съвет – Смолян, взето с Протокол 

№ 8 от 06.06.2008 г., като поради отпадналата необходимост „Ученическо и столово 

хранене“ ЕООД да се ползва от ученическите столове, последните да се предоставят на 

общинските училища за стопанисване и управление. 

4. Възлага на управителя на „Ученическо и столово хранене“  ЕООД в срок до 01.02.2020 г. 

да предостави на всяко училище (с оглед обезпечаване в краткосрочен план на 

ангажиментите на училищата по организиране на изпълнението на услугите по 

осигуряване на столово хранене за учениците) за временно и безвъзмездно ползване до 

края на учебната година 2019/2020 г. намиращото се в столовите помещения на 

училището оборудване и обзавеждане.   

5. Допуска се предварително изпълнение на настоящето Решението съгласно чл. 60, ал. 1  от 

АПК. 

 

 

Вносител:  

 

 

ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян 


