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ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ И БАЛАНСА ЗА 2016 Г. НА 

„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“–ЕООД-ГРАД СМОЛЯН, ЕИК: 120506497 
   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

„Ученическо и столово хранене” е еднолично дружество с ограничена отговорност с   
капитал 14 970 лева. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Смолян. 
Дружеството се представлява и управлява от управителя – Григор Кръстев Павлов. 

Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на ученическо и столово хранене, 
търговия на дребно със захарни изделия и други дейности, които не са забранени от закона. 
Характерно за дейността на дружеството е, че се съчетават едновременно търговска и социална 
дейност.  

 Дружеството е представило годишния финансов отчет за предходната 2016 година в 
законния срок пред Община Смолян. Видно от годишния финансов отчет дружеството е отчело 
приходи за 2016 година в размер на 458 хиляди лева, разпределени  както следва: 

- приходи от продажби     – 441 хиляди лева 
- други приходи     –    17 хиляди лева 
- приходи от финансирания    –    15 хиляди лева 
Разходите общо за дейността възлизат на 455 хиляди лева, разпределени по икономически 

елементи както следва: 
- за суровини, материали и външни услуги - 252 хиляди лева 
- за ФРЗ и осигурителни вноски    – 198 хиляди лева 
- за амортизации и обезценка    –      1 хиляда лева 
- други разходи      –      3 хиляди лева 
- за лихви и други финансови разходи   –      1 хиляда лева                              

Отчетен е финансов резултат за 2016 година -  печалба в размер на 3 хиляди лева. 

Въз основа на представения от управителя годишен отчет за дейността на „Ученическо и 
столово хранене”-ЕООД през 2016 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 „Ученическо и столово хранене” ЕООД-Смолян за 2016 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 2016 година в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 

3. Остатъчната печалба в размер на 2 811.79 лева се предоставя на дружеството, като „Други 
допълнителни резерви“ за покриване на „Загуби от минали години“. 
 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН 
 


