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ОТНОСНО: Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „Ученическо и 

столово хранене” ЕООД с ЕИК:120506497. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Смолян е едноличен собственик на капитала на „Ученическо и столово 

хранене” ЕООД с ЕИК:120506497, учредено с капитал в размер на 14 970 лева, представляващ 

материално дълготрайни активи, разделени на дялове по 10 лева. Същото е вписано в 

Търговския регистър при Агенция по вписванията с предмет на дейност, включващ 

осъществяване на ученическо и столово хранене, за управител на дружеството е избран  

Григор Павлов. С Решение № 94 от 30.01.2020г.  Общинският съвет, спира стопанската 
дейност на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, като с последващо Решение № 230 от 
28.05.2020г. изменя договора за управление на управителя, определя възнаграждение в размер 

на 300 лева месечно за 2 часа дневно до достигане на 40 часа месечно и избира независим 

финансов одитор Лидия Делиева – дипломиран експерт счетоводител, със задача  да извърши 

финансов одит  за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2019г. С Решение № 317 от 24.09.2020г. 
общинският съвет приема за сведение доклада за назначения одитор.  

Съгласно чл.5, ал. 1, т. 3 и чл. 9 от Наредба 15 за условията и реда за упражняване на 

правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие и общински 

предприятия, приета с Решение № 144 от 19.07.2012 г. на Общински съвет – Смолян определя, 

че решението за прекратяване на еднолично търговски дружества с общинско участие се взема 

от Общинския съвет по предложение на кмета, когато стопанска, финансова или обществена 

целесъобразност налагат прекратяване това и определя срока за извършване на ликвидацията.  

Към настоящия момент стопанската дейност на дружеството е спряна с Решение № 94 

от 30.01.2020г. на общински съвет- Смолян, като в изпълнение на т. 5 от решението, 

директорите на училища са организирали ученическото столово хранене на учениците 
съгласно изискванията на българското законодателство, с оглед на което дружеството не 

изпълнява своята дейността за което е създадено и следва да се пристъпи към ликвидация 

съгласно Търговския закон и приложимите законови норми. 

 В качеството си на принципал - общинският съвет следва да назначи  ликвидатор, 

определи срок за завършване на ликвидацията и определи възнаграждението на ликвидатора. 

Предлагам за ликвидатор да бъде назначено лицето адв. Бойко Младенов, същия притежава 

необходимия опит за провеждане на процедура по ликвидация.   
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С оглед на гореизложеното на основание чл.5, ал. 1, т.3 и чл. 9 от Наредба 15 за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 

дружества с общинско участие и общински предприятия, чл. 266, ал. 1  и ал. 2 от Търговския 

закон,  чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  предлагам следните  проекто- 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 

 

1.  Прекратява дейността на дружеството и обявява в ликвидация „Ученическо и столово 

хранене“  ЕООД с ЕИК: 120506497. 

2. Прекратява сключения договор за управление с Григор Павлов, и не го освобождава от 

отговорност. 

3. Назначава  за ликвидатор на „Ученическо и столово хранене“  ЕООД с ЕИК: 120506497 

лицето Бойко Младенов, като определя месечното му възнаграждение в размер на 900 

лева. 

4. Задължава и упълномощава ликвидатора на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД е ЕИК: 

120506497 да предприеме всички действия по прекратяване на дейността и обявяване на 

дружеството в ликвидация съгласно Търговския закон.  

5. Определя  срок за ликвидация до 12 месеца, считани от деня на влизане в сила на  

стоящото решение. 

6. Указва на Кмета на община Смолян да прекрати договора за управление с   Григор Павлов, 

и сключи договор с ликвидатора Бойко Младенов в изпълнение на настоящето решение. 

 

 

 

 

 

Вносител: /П/                                                                                                                                                                                                              

Николай Мелемов  

Кмет на Община Смолян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


