До Председателя
на Общински съвет
гр.Шумен
Докладна записка
от Веселин Златев- кмет на община Шумен

Относно: 1.Осигуряване на условия за столово хранене в ОВЗ
в гр. Шумен.
2.Предоставяне на училищния сграден фонд за
безвъзмездно управление от ръководителите на ОВЗ.

Уважаема госпожо Председател,
В община Шумен функционират 25 общински училища с 10754
ученици. На територията на гр. Шумен училищата са 15, а останалите са в
селата на общината. С Решение №320/18.02.2005 г. на Общински съвет
гр.Шумен 4000 ученици могат да ползват поевтиняване и режийни на 1 бр.
закуска с 0.16 лв, като същите са разчетени по бюджета на ОП”Стопанска
дейност и столове”.
Община Шумен организира храненето в изпълнение на чл. 36,ал.1
т.5 от Закона за народната просвета чрез ОП”СД и столове”.
За своята дейност ОП”СД и столове” ползва публична общинска
собственост в училищните сгради.
От м. март 2005 г. след приемане на решението за поевтиняване на
закуските в 4 от училищата СОУ”П.Волов”, СОУ”В.Левски” VІ
ОУ”Е.Марковски” и ГПЧЕ”Н.Й.Вапцаров” ОП”СД и столове” приготвя
закуски и ползва столовата база за хранене, като осигурява закуски и за
останалите училища както следва:
- В СОУ”П.Волов”- приготвят се закуски за учениците от училището
и за СОУ”Тр.Симеонов”;
- В СОУ”В.Левски”- приготвят се закуски за учениците от
училището;
-В VІ ОУ”Е.Марковски” – приготвят се закуски за учениците от
училището и за тези от ПМГ”Н.Попович” и ІІІ ОУ”Д.Благоев”;
-В ГПЧЕ”Н.Й.Вапцаров”- приготвят се закуски за гимназията и за
СОУ”С.Доброплодни”, СОУ”Й.Екз.Бългаски” и ІІ ОУ”Д-П.Берон”.

- В СОУ”Тр.Симеонов”ОП”СД и столове”има разкрит павилион за
продажбата на закуски.
- В ОУ”Ив.Вазов”, НУ”Кн.Борис І”и НУ”Ил.Р.Блъсков” не се
предлагат закуски от ОП”СД и столове”.
От 17.03.2005 г. до 29.06.2005 г. ОП”СД и столове” е приготвило в
така наречените “столове-майки” и продало с намаление средно по 2000
закуски на ден или общо 151252 закуски.
С настъпилите промени от 1997-99 год. в организацията на учебния
процес в град Шумен в целодневна организация на обучение се обхващат
все по-малко ученици, което доведе до отпадане на нуждите от
осигуряване на топъл обяд в училище.Част от остарялата налична столова
база и оборудването в нея остана неизползваема по основното си
предназначение. В голяма част от училищата в гр. Шумен закуски се
предлагат от частни наематели на барчета.
Стремежът на общинска администрация по отношение осигуряване
на столово хранене, макар и само със закуски на този етап, е да осигури на
учениците, от една страна, възможност за закупуване на по-евтини,
достъпни за всички закуски, произведени от ОП”СД и столове”, а от другавъзможност за закупуване на по-разнообразни закуски , предлагани от
частни търговци.
С преминаването от 01. 04.2004 год. на ОВЗ в община Шумен на
делегирани бюджети вижданията на директорите, изразени в писмени
становища, са в посока на промяна начина на стопанисването на наличната
столова база.
Законът за общинската собственост (чл.12,ал.1), Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество
(чл.11,ал.1) и ЗНП (чл.10,ал.3) предвиждат предоставяне за безвъзмездно
управление и ползване на публична общинска собственост от юридически
лица на бюджетна издръжка, каквито са ОВЗ.
С цел повишаване отговорността на ръководителите на ОВЗ за
стопанисване на сградния фонд и осигуряване на условия за столово
хранене на учениците, на основание чл.22(1) от ЗМСМА предлагам на
Общински съвет да
Р Е Ш И:
1. На основание чл.36(1)т.5 от ЗНП задължава директорите на ОВЗ
на територията на гр.Шумен да организират ученическото столово хранене
на територията на управляваните от тях учебни заведения в една от
следните форми:
- чрез договор за съвместна дейност с ОП”СД и столове”;
- чрез отдаване под наем на определена част от имоти публична
общинска собственост съгл. Приложение 1 по реда на чл.15, ал.1 от

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество ,приета с решение №374 по протокол №20 от 15.04.2005 г. на
заседание на ОбС.
2.Определя срок за изпълнение на т.1 от настоящото Решение – 6
месеца от влизане в сила на същото.
3. Задължава директорите на училищата в срок 30 дни преди
изтичане на срока по т.2 да представят пред Общински съвет доклади за
изпълнение на Решението.
4. Задължава директорите на училищата в срок 30 дни след приемане
на Решението да представят пред кмета на община Шумен конкретни
проекти по т.1.
5. На основание чл.21(1)т.8 от ЗМСМА чл.8(1) и чл.12(1) от ЗОС,
чл.11(1и3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, предоставя училищния сграден
фонд, публична общинска собственост, за безвъзмездно управление от
ръководителите на ОВЗ./Приложение №2/

Кмет
на община Шумен:
/В.Златев/

