
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –   

ЧИРПАН  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

  ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

                                                   

ОТНОСНО:  Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на 

акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, по точки от 1 до 3 от 

дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян 

Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 05.04.2018 г., 11:00 часа, да изрази 

становище „за” / „против” / „въздържал се” 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На 05.04.2018 г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р 

Стоян Киркович” АД – Стара Загора, при следния дневен ред: 

1. Промяна в състава на Съвета на директорите. 

2. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението. 

3. Вземане на решение за прехвърляне на собствеността на недвижими имоти – 

неоперативен актив, на Община Стара Загора срещу погасяване на задължение за 

главница за местни данъци и такси. 

 Ето защо 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 точки от 1 до 3 от дневния ред на редовното ОС на 

акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, свикано на 05.04.2018 

г., 11:00 часа, а именно : 

 

1. Промяна в състава на Съвета на директорите. 

2. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да 

бъде възложено управлението. 

3. Вземане на решение за прехвърляне на собствеността на недвижими имоти – 

неоперативен актив, на Община Стара Загора срещу погасяване на задължение за 

главница за местни данъци и такси. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ…………………… 

ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

 

 

Съгласувал: …………………… 

Димитър Славов  

Юрисконсулт 


