ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
ИВАН СТАНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН
ОТНОСНО: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с
общинско участие „Фармавита” ООД за 2019 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
„Фармавита” ООД е дружество с 47,6 % общинско участие. За последен път
годишен счетоводен отчет на дружеството е бил предоставен на вниманието на
общинските съветници през месец май 2017 г., като със свое решение № 275 /
25.05.2017 г. Общински съвет – Чирпан предлага на общото събрание на съдружниците
на „Фармавита” ООД да не бъде приет годишния счетоводен отчет на дружеството за
2016 г.
В деловодството на Общински съвет – Чирпан е заведена под вх.№ 223 /
19.06.2020 г. покана за провеждане на ОС на съдружниците на „Фармавита” ООД, като
определената дата е 14.07.2020 г., 10:00 часа. Също така са изпратени счетоводен
баланс към 31.12.2019 г., отчет за приходите и разходите за 2019 г. на дружеството и
справка за основните финансови и икономически показатели от дейността на
дружеството за 2019 г.
Отчитайки състоянието на търговското дружество и във връзка с чл.137, ал.1, т.3
от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски
дружества и реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските
търговски дружества, 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.9, ал.1, т.3 от
Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и реда за упражняване на
правата на собственост на общината в общинските търговски дружества, Общински
съвет - Чирпан:
1. Предлага на общото събрание на „Фармавита” ООД да бъдe / не бъде приет
годишния счетоводен отчет за 2019 г. Предлага на общото събрание текущата загуба за
2019 г. да се прехвърли в непокрита загуба от минали години.
2. Предлага на общото събрание на съдружниците да бъде / не бъде освободен от
отговорност управителят на „Фармавита” ООД, без това да се отнася до нарушения и

вреди, които биха се констатирали при последваща проверка на дейността на
дружеството за 2019 г. от контролни органи.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска
предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, тъй като от
закъснението на изпълнението може да последва значителна вреда.
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