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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

„Смолян Автотранспорт” е еднолично дружество с ограничена отговорност със записан 
и внесен  капитал 50 000 лв. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община 
Смолян. Дружеството се представлява и управлява от управителя – Георги   Йочев. 

Предметът на дейност на дружеството е отдаване под наем на движимо и недвижимо 
имущество. Дружеството е представило годишен финансов отчет за 2018 г. в законния срок 
пред Община Смолян. 

Видно от годишния финансов отчет дружеството е отчело приходи за 2018 г. в размер 

на 38 хиляди лева, разпределени по икономически елементи както следва: 
- Приходи от наеми  – 37 хил.лева  и други приходи-Хиляда лева. 
 Отчетените приходи от оперативна дейност за 2018 година са намалени спрямо 2017 

година с 8 хиляди лева. 
Разходите за дейността възлизат общо на 50 хиляди лева, разпределени, както 
следва: 
- за суровини, материали и външни услуги - 15 хил.лева 
- за ФРЗ и осигурителни вноски   – 26 хил.лева 
- за амортизации и обезценка    –   5 хил.лева 

  Дружеството бележи увеличение на разходите с 3 хиляди лева, както следва :  
- увеличение на разходите за суровини и материали и външни услуги-  1 хил.лева 
- увеличение на разходите за персонал                                           –  2 хил.лева 

             Отчетената загуба за 2018 година е в размер на 12 хиляди лева. За предходната 2017 
година, дружеството  е отчело загуба в размер на 1483лева. 

Въз основа на представения от управителя годишен отчет за дейността на „Смолян 
Автотранспорт” ЕООД през 2018 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 и във връзка с чл.147 
от Търговския закон, и чл.35, т.3 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата 
на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие и общински 
предприятия, предлагам на Общинския съвет да приеме следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Приема  ГФО и баланса на „Смолян Автотранспорт” ЕООД – Смолян  за 2018 година. 
2. Задължава Управителя на дружеството да предприеме действия в предвидените 

съгласно Закона за Търговския Регистър, Търговския закон, Закона за счетоводството и 
учредителния акт на дружеството правни и фактически действия по вписване на годишния 
финансов отчет и баланса на дружеството за 2018 година в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията. 
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