
 

 

 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  ВЕНЕРА  АРЪЧКОВА 

председател  на Общински съвет – Смолян 

 

 

Относно:  Договор за управление на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД   с 

ЕИК:120506497,  със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Поради липса на кворум на предходна сесия на Общински съвет – Смолян състояла се 

на 30.04.2020г. не беше прието Решение №213 от 30.04.2020г.  на основание чл. 27, ал. 4 от 

ЗМСМА относно управлението на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД. 

Община  Смолян е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност 

„Ученическо и столово хранене“ ЕООД гр. Смолян с капитал на дружеството от 14970 лева 

разпределен в 1 497 дяла по 10 лева всеки дял. С Решение № 229,  взето с протокол №2 

състояло се на 12.10.2012 г. Общински съвет- Смолян избира Г. П. за управител на 

„Ученическо и столово хранене“ ЕООД и определя неговото възнаграждение.  

В деловодството е постъпило писмо от управителя на дружеството с вх. № ОбС 000172 

от 26.03.2020г., с което ни уведомява за дадено предписание от Държавен архив – Смолян и 

задължението си да предаде  в архив всички необходими документи. С оглед на така даденото 

предписание, следва да се предостави възможност на управителя да предаде всички документи 

при спазване на разпоредбите на Закона за националния архивен фонд и Наредбата за 

съхранение и използване на документи в институциите в Държавен архив - Смолян и в архив  

на  Община Смолян. 

С Решение № 94,  взето с протокол на заседание състояло се на 30.01.2020г. Общински 

съвет - Смолян, спира стопанската дейност на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД и 

задължава управителя да предприеме пълна оптимизация на персонала в спешен порядък и 

сключи споразумения. Със спирането на дейността на дружеството назначения управителя 

следва да се освободи, но не и от отговорност. Считам, че  следва да бъде изготвен  финансов 

одит от независим и регистриран одитор  за финансовото състояние на дружеството съгласно  

Закона за счетоводството. В тази връзка предлагам Л. К. Д. с адрес гр. Смолян,  да извърши 

финансов одит, същата е регистриран одитор видно от Публичния регистър на регистрираните 

одитори и притежава диплом /регистрация/ под № 0425 / 1998г. издадена от Институт на 

дипломираните експерт-счетоводители в Р. България. 

Въз основа на гореизложеното на основание 21, ал. 1, т. 9, чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, т.9, пред. трето, чл. 51, т.9 , 

пред. второ и ал.2 от  Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост 

на общината в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл. 147, 

ал.2, от Търговския закон предлагам на Общински съвет – Смолян  следния проект за  



 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 1.   Изменя договор за възлагане  на управление на „Ученическо и столово хранене“  

ЕООД   с ЕИК:120506497,  сключен с управителя Г.  П. ,   

в раздел V т.8, като същата придобива  следната редакция: „Възложителят определя 

възнаграждение на Изпълнителя  в размер на 300 лева месечно за 2 часа дневно до 

достигането на 40 часа месечно“. 

 

2. Възлага на Кмета на община Смолян да  сключи допълнително споразумение 

съгласно  т.1 от настоящето решение за възлагане на управление на „Ученическо и столово 

хранене“  ЕООД с Г.  П. . 

 

3. Задължава управителят на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, Г.  П. , да 

предприеме предвидените в Търговския закон и Учредителния акт правни и фактически 

действия по вписване на обстоятелствата на дружеството пред съответните органи и 

ТРРЮЛНЦ. 

 

4. Възлага на управителя на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, да предаде всички 

документи при спазване на разпоредбите на Закона за националния архивен фонд и Наредбата 

за съхранение и използване на документи в институциите в Държавен архив - Смолян и в 

архив  на  Община Смолян под опис с приемо-предавателен протокол. 

 

5. Назначава за независим регистриран одитор Л. К. Д. с адрес: гр. Смолян, да извърши 

финансов одит на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, с определено възнаграждение в 

размер на 2 000 лева /словом: две хиляди /  без ДДС,  в срок за изготвяне и представяне на 

одита пред Общински съвет – Смолян  до 30.04.2020г. 

 

6. Възлага на управителят на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, Г. П. да указва 

съдействие на назначения одитор и сключи Договор за независим финансов одит с  Л. К. Д. , с 

възнаграждение в размер на 2 000 лева /словом: две хиляди /  без ДДС лева, съобразно с 

настоящето решение. 

 

7.  Възлага на Кмета на община Смолян да предостави 2 000 лева /словом: две хиляди /  

без ДДС парична вноска за изготвяния и приет  финансов одит.   

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:…………..  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

/Председател на Общински съвет – Смолян/ 

   

 

 


