
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -   

ЧИРПАН  

                    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от 

КИЧКА ПЕТКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

                                                   

ОТНОСНО : Провеждане на извънредно ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р 

Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, свикано на 10.04.2017 г., 11.30 часа 

 

 Г-н председател на Общински съвет – Чирпан, г-жи и г-да общински съветници, 

 

Община Чирпан е акционер в  МБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара 

Загора, като след вливане в акционерното дружество на университетската МБАЛ – 

Стара Загора ЕАД с решение на Общото събрание на акционерите от 17.06.2013 г., 

участието на Община Чирпан в акционерното дружество е 1,34 на сто от капитала или 

15 079 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.  

С решение № 327 / 21.08.2013 г. на Общински съвет – Чирпан е определена за 

представител в ОС г-жа Кичка Петкова – кмет на Община Чирпан. Постъпила е покана 

за свикване на извънредно ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, 

гр.Стара Загора, свикано на 10.04.2017 г., 11.30 часа, със следния дневен ред : 

 

1. Вземане на решение от общото събрание на акционерите за одобряване / 

потвърждаване извършването на действия от съвета на директорите по 

безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за 

нуждите на Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат 

обект на интервенции при реализирането на голям инвестиционен проект за 

подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран по 

Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020 г., във връзка с прието 

решение № 95 / 26.01.2017 г. на Министерския съвет за сключване на 

безвъзмездни договори за учредяване на ограничени вещни права в полза на 

държавата за нуждите на Министерството на здравеопазването във връзка с 

реализирането на проекта. 

2. Приемане на разработена от Съвета на директорите програма, която да 

съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на 

лечебното заведение за постигане и / или запазване на устойчиво развитие на 

дружеството. 

 

 Поради гореизложените съображения предлагам на вашето внимание следния: 

 

ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет - Чирпан реши: 

 

Упълномощава представителят на Община Чирпан, съгласно решение № 327 / 

21.08.2013 г. на Общински съвет – Чирпан, в Общото събрание на акционерите на 

МБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора  - Кичка  Петкова – Кмет на 

Община Чирпан, да гласува «за» / «против» / «въздържал се» по т.1 и т.2 от дневния ред 



на извънредно ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара 

Загора, свикано на 10.04.2017 г., 11.30 часа, а именно : 

 

1. Вземане на решение от общото събрание на акционерите за одобряване / 

потвърждаване извършването на действия от съвета на директорите по 

безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за 

нуждите на Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат 

обект на интервенции при реализирането на голям инвестиционен проект за 

подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран по 

Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020 г., във връзка с прието 

решение № 95 / 26.01.2017 г. на Министерския съвет за сключване на 

безвъзмездни договори за учредяване на ограничени вещни права в полза на 

държавата за нуждите на Министерството на здравеопазването във връзка с 

реализирането на проекта. 

2. Приемане на разработена от Съвета на директорите програма, която да съдържа 

конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение 

за постигане и / или запазване на устойчиво развитие на дружеството. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ : …………………… 

КИЧКА ПЕТКОВА  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

Съгласувал: ……….. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 

 


