
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

От  инж. Данчо Кирилов Киряков 

председател  на Общински съвет – Смолян 

 

 

Относно:  Договор за управление на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД   с 

ЕИК:120506497, сключен с Григор Кръстев Павлов.           

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

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.  

На основание чл. 47 от  Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост  общината Смолян може да възложи управлението на дружество на трети лица 

след решение на общинския съвет.  За тази цел   следва да се сключи   договор за управление, 

като договора се възлага от кмета на общината след взето решението от страна на общинският 

съвет за избор на управител.  

В момента  дружеството се управлява от  Григор Кръстев Павлов и същия се справя  с  

възложените му правомощия и в тази връзка предлагам да продължи да управлява повереното 

му дружеството. Именно затова и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, т. 6 и 9 и чл. 47 от  Наредбата за условията 

и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с 

общинско участие и общински предприятия и чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.141, ал.7 и чл. 147, ал.2 от 

Търговския закон предлагам на Общински съвет – Смолян  следния проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

I. Възлага на Кмета на община Смолян да сключи Договор за възлагане на управление с 

Григор Кръстев Павлов с ЕГН: ===, за управител на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО 

ХРАНЕНЕ"  ЕООД   с ЕИК:120506497 и определя месечното му възнаграждение в размер на 

2,5 ( словом: две цяло и пет ) минимални работни заплати за страната и срок на договора - 3 

години. 

 

II. Управителят на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД, Григор Кръстев 

Павлов с ЕГН: =====, се задължава да предприеме предвидените в Търговския закон и 

Учредителния акт правни и фактически действия по вписване на промените в обстоятелствата 

на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

инж. Данчо Кирилов Киряков 

Председател на Общински съвет – Смолян 

 

 

 


