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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  602  

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.07.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25 

 

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 - ликвидатор на „Ученическо и столово 

хранене“. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Ангел 

Безергянов – Зам.Председател на ОбС - Смолян, 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,     

 

Р Е Ш И: 

  

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. 

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 
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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. 

29-19-16 

                                                       

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                  ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

 

 

 


