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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН  

 

ОТНОСНО: Постъпила докладна записка с вх. № ОбС000388 от 16.07.2021г.  за 

приемане на годишен счетоводен отчет за 2020 година и отписване на активи и задължения 

на дружеството от Бойко Младенов Младенов - ликвидатор на „Ученическо и столово 

хранене“. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  В общински съвет – Смолян е постъпила докладна записка с вх. № ОбС000388 от 

16.07.2021г. от Бойко Младенов Младенов - ликвидатор на „Ученическо и столово хранене“ 

ЕООД в ликвидация с ЕИК:120506497, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. 

„Дичо Петров“ № 1, за приемане на годишен счетоводен отчет за 2020 година и отписване на 

активи и задължения на дружеството.  

В докладната е посочено, че съгласно чл. 270 от Търговския закон ликвидаторите съставят 

баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В 

края на всяка година те извършват годишно приключване и представят годишен финансов отчет 

и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган. Ръководният орган се произнася за 

приемането на началния баланс и на годишното приключване. С Решение № 525/31.03.2021 г. е   

дадено съгласие за наемане на счетоводител за годишно приключване за 2020 година сключил 

договор за счетоводна и консултантска услуга с „ КАБАСАНОВА ” ЕООД, гр. Смолян 

представлявано от Елена Костадинова Кабасанова. В изпълнение на договора е извършено 

осчетоводяване на дейността на дружеството за 2020 година и е изготвен Годишен финансов 

отчет, който към 30.06.2021 година е обявен в НАП и НСИ. При изготвяне на ГФО за 2020 

година са отчетени приходи 57 435,29 лева, които са реализирани през първото тримесечие на 

2020 г., когато дружеството е осъществявало дейност, отчетените разходи са в размер на 124 

687 лева, като към реализираните разходи през първото тримесечие са осчетоводени 

допълнително работни заплати и осигуровки, банкови такси и изплатеното на одитора 

възнаграждение. Отчетения финансов резултат за 2020 година е загуба в размер на 67 241,71 

лева. С Приемо - предавателни протоколи между „Ученическо и столово хранене” ЕООД и 

училищата на основание Решение № 99/30.01.2020 г. на Общински съвет - Смолян и Заповед № 

30/03.02.2020 г. на Управителя на „Ученическо и столово хранене” ЕООД са предадени за 

временно ползване на училищата, дълготрайните материални активи, материалните запаси и 

хранителните продукти, намиращи се в столовете на същите. За да бъдат отписани от активите 

на дружеството и приети от училищата е необходимо съгласие на Общинския съвет, поради 

което отправя предложение да бъде взето такова решение.  При анализа на счетоводните сметки 

за дълготрайни активи и материални запаси се установило, че в същите има заведени активи, 

които не следва да бъдат заведени там като например — бърсалки за под, прътове за бърсалки, 

пластмасови кофи и купи, престилки, чехли, работни манти, покривки и мушами за маса, 
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разклонители и др., някои от които от преди повече от 10 години. Същите са предадени 

своевременно на училищата, но не са изписани на разход. Това са материали за голям период на 

дейност на дружеството и са заведени в материалните сметки / 487 страници по позиции и 

училища/, но не са включени в протоколите описани по-горе. Ето защо предлага на Общинския 

съвет да даде съгласие за отписване като разход на материални активи, които е следвало 

съгласно счетоводните стандарти да бъдат осчетоводени, като текущ разход през годините. По 

отношение на задълженията на дружеството към кредитори, до кмета на община Смолян са 

постъпили предложения, в които кредиторите на „УСХ” ООД в ликвидация са декларирали 

отказ от част от вземанията си от  „АСЕНОВ” ЕООД гр. Смолян, с ЕИК 120601842” в размер на 

4026,23 лева, „ПАРТНЕРС ООД гр. Смолян  с ЕИК: 120523468 в размер на 14 915,94 лева и 

„Хаджиеви Къмпани” ЕООД гр. Смолян, ЕИК 202993225 в размер на 1 862,47 лева. Сумите не 

са приспаднати от задълженията на дружеството. 

В хода на ликвидацията освен текущи дейности и задължения била извършена и пълна 

ревизия от ТП на НОИ по разходите на държавното общественото осигуряване на 

“Ученическо и столово хранене” ЕООД за периода от 01.11.2002 година до 31.01.2021 година. 

В резултат на ревизията е издадена Ревизионна записка № РЗ-500913690 от 23.04.2021 година. 

Проверени са всички издадени образци УП-2, заповедни книги, болнични листове, ведомости 

за работни заплати и трудовите досиета. При справка в ТД на НАП се оказва, относно 

прекратените договори се изисква отново да се подават коригиращи уведомления за около 29-

30 работници и служители. Ведомостите за работни заплати са проверени от 2002 г. насам, 

като предстои тяхното обработване и предаване в ТП на НОИ съгласно КСО и Инструкция № 

5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудово правни 

документи за прекратени осигурители. 

 

С оглед на гореизложеното ликвидаторът на “Ученическо и столово хранене” ЕООД 

предлага на основание чл.21, ал.1, т.9, ал.2 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.33 от  Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на общината в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, 

чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, чл. 60, ал.3 от Закона за общинската собственост да вземе 

следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Общински съвет - Смолян приема годишен финансов отчет за 2020 година на 

„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕООД гр. Смолян, с ЕИК: 120506497. 

2. Общински съвет - Смолян дава съгласие предоставените с Решение № 94 на 

Общински съвет — Смолян от 30.01.2020 година за временно ползване и стопанисване от 

училищата в община Смолян дълготрайни нематериални активи, дълготрайни материални 

активи и материали, находящи се в училищата - столова с кухня и складови помещения, както 

следва: СУ“ Отец Паисий“ Смолян, СУ ”Св. Св Кирил и Методий”- Смолян, ОУ” Проф. д-р 

Асен Златаров"-Смолян, ОУ „Стою Шишков“ Смолян, ОУ "Ив. Вазов” Смолян, ОУ  Св. Св. 

Кирил и Методий” с. Смилян, ОУ „Стою Шишков“ с. Търън, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” 

с. Момчиловци да бъдат предоставени за безсрочно управление и стопанисване и отписани от 

активите на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕООД гр. Смолян, ЕИК 120506497. 

На основание чл.60, ал.3 от Закона за общинската собственост от страна на Община 

Смолян да се извършат съответните промени в данните, вписани в актовете за общинска 

собственост на предадените на училищата активи. 

3. Общински съвет -  Смолян дава съгласие да се отпишат като разход неправилно 

заведени и не изписани и употребени малоценни и малотрайни активи от сметките на 

„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕООД гр. Смолян, пак 120506497. 
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След инвентаризация на имуществото на дружеството ликвидатор да внесе доклад в 

Общинския съвет за общата стойност на отписаните и бракувани материали. 

4. Общински съвет -  Смолян дава съгласие да бъдат отписани като задължения 

към кредитори сумите, по които е постигнато споразумение между „Ученическо и столово 

хранене“ ЕООД гр. Смолян  и „Асенов” ЕООД гр. Смолян, с ЕИК: 120601842 в размер на 4 

026,23 лева; Партнерс ООД гр. Смолян с ЕИК: 120523468 в размер на 14 915,94 лева; 

„Хаджиеви къмпани” ЕООД гр. Смолян, ЕИК 202993225 в размер на 1 862,47 лева. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:……………….. 

    АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ 

Зам. председател на Общински съвет – Смолян  

 
 

 

 

 


