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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –    

ЧИРПАН  

                                       ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 
ОТ 

ИВАН СТАНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

                                                   

ОТНОСНО:  Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 

100%  общинско участие „Многопрофилна болница за активно лечение – Чирпан” 

ЕООД  за 2021 г.  

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Общинският съвет – Чирпан упражнява правата на едноличният собственик на 

капитала в общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и приема 

годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното 

изплащане. 

На заседание на постоянната комисия по „Бюджет, финанси, стопанска и 

инвестиционна политика”, ще бъдат поканени представители на “МБАЛ – Чирпан” 

ЕООД, за да бъде разгледана и обсъдена дейността на същото през изтеклата 2021 г. 

Основните финансови и икономически показатели от дейността на дружеството са 

посочени в годишен му отчет.  

Отчитайки състоянието на търговското дружество, предлагам следния 

 

ПРОЕКТ  ЗА  РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.4 от 

Наредба №16 за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чирпан в 

публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, 

Общински съвет – Чирпан: 

 1. Приема годишния счетоводен отчет за 2021 г. на търговското дружество със 

100% общинско участие „Многопрофилна болница за активно лечение – Чирпан” 

ЕООД. 

 2. Освобождава от отговорност управителя на „Многопрофилна болница за 

активно лечение – Чирпан” ЕООД за дейността му през 2021 г., без това да се отнася до 

нарушения и вреди, които биха се констатирали при последваща проверка на дейността 

му през 2021 г. от контролни органи. 

   3. Печалбата за 2021 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Чирпан” ЕООД в размер на  35 787  / тринадесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и 

седем / лева да послужи за ………… .   

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………… 

ИВАН СТАНЧЕВ  

Председател на Общински съвет - Чирпан 

 

 

Съгласувал: ………………. 

Силвия Колева – юрисконсулт  


