
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

СМОЛЯН 

 

  

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

От АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ – Зам. председател на Общински съвет - Смолян 

 

 ОТНОСНО: Предоставяне на финансови средства за счетоводно приключване и 

изготвяне на счетоводните отчети за 2020 г., както и за останали неразплатени 

задължения на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД - в ликвидация. 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 С Решение №361 от 26.11.2020 година на Общински съвет – Смолян е взето 

решение, с което е прекратена дейността на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ 

ЕООД, с ЕИК:120566497 и същото е обявено в ликвидация. 

  В тази връзка след влизане в сила на цитираното по-горе решение, лицето 

определено за ликвидатор е предприело необходимите действия по вписването му, като 

ликвидатор на дружеството, което е извършено, считано от 01.02.2021 година. На 

05.02.2021 година е публикувана в Търговския регистър при Агенцията по Вписванията 

по партидата на дружеството и покана до кредиторите. По повод предприетите 

действия по ликвидацията в деловодството на Общински съвет-Смолян е постъпила 

докладна записка от адв. Бойко Младенов – ликвидатор на дружеството за осигуряване 

на финансови средства за приключване и изготвяне на финансовите отчети на 

дружеството, както и за останали неразплатени задължения на дружеството в 

ликвидация.  

 С Решение №94/30.01.2020 г. на Общински съвет – Смолян дейността на 

дружеството е спряна, което предхожда последното решение за ликвидация на 

дружеството, поради което трудовите правоотношения с персонала на дружеството са 

били прекратени изцяло през месец март 2020 година. Така предприятието е останало 

без счетоводители, които преди да им бъдат прекратени трудовите правоотношение не 

са осчетоводили  първични счетоводни документи, свързани с дейността на 

дружеството в периода от месец март 2020 година до края на месец февруари 2021 

година. В изпълнение на цитираното по-горе наше решение всички дълготрайни 

материални и нематериални активи са предоставени за безвъзмездно управление и 

стопанистване на училищата, в които са разположени кухненски и столови помощения. 

 Преустановяване на дейността на търговеца винаги се съпътсва паралелно с 

един период на ликвидационно производство, което в случая е разделено едно от друго, 

поради което и необходимо да бъдат осигурени средства  в размер на 1200,00 лева / 



хиляда и двеста лева/  за ангажиране на специалист-икономист, който да извърши 

всички счетоводни дейности, които не са приключени и счетоводно отразени. 

 Междувременно е постъпила и покана от „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД за 

доброволно изпълнение на задължения за разноски в размер на 850,00 лева /осемстотин 

и петдесет лева/, съгласно Решение №244/01.03.2018 г. по преписка на КЗК-29/2018 

година във връзка с отменена процедура за възлагане на обществена поръчка за 

доставка на хранителни продукти. 

 Също така от  Районна здравна инспекция – гр. Смолян е представена фактура 

№19011/25.10.2019 г. за сумата от 328,00 лева /триста двадесет и осем лева/ за 

санитарно-хигиенни анализи, която не е разплатена. 

 След приключване на счетоводната дейност и след пълна инвентаризация на 

имуществото на дружеството ликвидатора, ще бъде в състояние да даде пълен отчет и 

информация за състоянието на дружеството, каквото задължение му е възложено с 

решението на Общински съвет- Смолян при назначаването му, като ликвидатор. 

 С оглед гореизложено и във връзка с изпълнение на Решение №361 от 26.11.2020 

г. на Общински съвет- Смолян и на основание чл.31, ал.2, т.1 и чл.32 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 от Търговския 

закон, чл.21, ал.1, т.23 и т.24 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.  Предоставя следните финансови средства необходими за счетоводно 

приключване и изготвяне на счетоводни отчети за дейността на дружеството за 2020 

година, както и за останали неразплатени задължения на дружеството в ликвидания, 

както следва: 

 1.1. Разход в размер на 1200,00 лева /хиляда и двеста лева/ необходими за 

възнаграждение за услуга от експерт-счетоводител относно приключване на 

счетоводната дейност на дружеството и изготвяне на годишен финансов отчет. 

 1.2. Разход в размер на 850,00 лева /осемстотин и петдесет лева/ за разплащане 

на присъдени разноски на „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД, съгласно Решение 

№244/01.03.2018 година по преписка на КЗК-29/2018 година. 

 1.3. Разход в размер на 328,00 лева /триста двадесет и осем лева/ за разплащане 

на услуга извършена от РЗИ- гр. Смолян по фактура №19011/25.10.2019 година. 

 1.4. Разход в размер на 40,00 лева /четиридесет лева/ за извършени с лични 

средства от ликвидатора, в това число дейности по вписване на ликвидационното 

производство и публикуване на покана до кредиторите в Търговския регистър при 

Агенцията по вписванията. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприема всички правни и 

фактически действия по изпълнение на цитираните по-горе решения. 

 

Вносител: 

Ангел Безергянов 

Зам.председател на Общински съвет-Смолян 


