
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –   

ЧИРПАН  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

КИЧКА ПЕТКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА 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 10 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-

р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 08.06.2018 г. / петък /, 

11,00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се” 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На 08.06.2018 г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на УМБАЛ 

„Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, при следния дневен ред: 

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен 

от регистриран одитор. 

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 г. 

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г. 

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 

дейността им през 2017 г. 

6. Избор на регистриран одитор за 2018 г. 

7. Промяна в състава на съвета на директорите. 

8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите. 

9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението. 

10. Вземане на решение за даване на съгласие Съвета на директорите да отдаде 

под наем недвижими имоти – неоперативни активи, представляващи : 1. 

Сграда с идентификатор № 68850.502.497.75 по КККР на град Стара Загора, 

находяща се в град Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, със застроена 

площ от 92 кв.м., на 1 етаж и предназначение – Здравно заведение; 2. Сграда 

с идентификатор № 68850.502.497.77 по КККР на град Стара Загора, 

находяща се в град Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, със застроена 

площ от 100 кв.м., на 2 етажа и предназначение – Здравно заведение; 3. 

Сграда с идентификатор № 68850.502.497.76 по КККР на град Стара Загора, 

находяща се в град Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, със застроена 

площ от 23 кв.м., на 1 етаж и предназначение – Здравно заведение, всички 

намиращи се в поземлен имот с идентификатор № 68850.502.497 по КККР на 

град Стара Загора, одобрена със заповед № РД – 18 – 65 / 30.05.2008 г. на ИД 

на АГКК, всички представляващи бивша „Аптека - музей”, за възстановяване 

на дейността като храм, възмездно и за срок от 10 години и избор на 

наемател чрез процедура на търг или конкурс. 

 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 10 от 

дневния ред на редовното ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, 

гр.Стара Загора, свикано на 08.06.2018 г. / петък /, 11.00 часа, а именно : 

 

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от 

регистриран одитор. 

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 г. 

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г. 

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 

дейността им през 2017 г. 

6. Избор на регистриран одитор за 2018 г. 

7. Промяна в състава на съвета на директорите. 

8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите. 

9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението. 

10. Вземане на решение за даване на съгласие Съвета на директорите да отдаде под 

наем недвижими имоти – неоперативни активи, представляващи : 1. Сграда с 

идентификатор № 68850.502.497.75 по КККР на град Стара Загора, находяща се 

в град Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, със застроена площ от 92 кв.м., на 

1 етаж и предназначение – Здравно заведение; 2. Сграда с идентификатор № 

68850.502.497.77 по КККР на град Стара Загора, находяща се в град Стара 

Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, със застроена площ от 100 кв.м., на 2 етажа и 

предназначение – Здравно заведение; 3. Сграда с идентификатор № 

68850.502.497.76 по КККР на град Стара Загора, находяща се в град Стара 

Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, със застроена площ от 23 кв.м., на 1 етаж и 

предназначение – Здравно заведение, всички намиращи се в поземлен имот с 

идентификатор № 68850.502.497 по КККР на град Стара Загора, одобрена със 

заповед № РД – 18 – 65 / 30.05.2008 г. на ИД на АГКК, всички представляващи 

бивша „Аптека - музей”, за възстановяване на дейността като храм, възмездно и 

за срок от 10 години и избор на наемател чрез процедура на търг или конкурс. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ…………………… 

КИЧКА ПЕТКОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

Съгласувал: …………………… 

Димитър Славов  

Юрисконсулт 

 


