
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 158 
 
 
 Взето с протокол № 10 от редовно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 27.05.2020 год. 
 
 
ОТНОСНО: Възлагане представляването на правата на собственост на община 
Септември върху частта на капитала на „МБАЛ ПААРДЖИК“ АД във връзка с Общото 
събрание на дружеството. 
 
Общински съвет — гр. Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Община Септември на основание чл.21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.220, ал. 1 от 
Търговския закон и като взех предвид разпоредбите на чл.З2, ал. 2 от Наредбата за 
условията и реда за упражняване правата на община Септември върху общинската част 
от капитала на търговските дружества 

Р Е Ш И: 
 
1.  Общински съвет - гр. Септември  възлага на ВрИД Кмета на община Септември – 
Лилия Йорданова Етова да представлява правата на собственика община Септември като 
съдружник в капитала на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД като участва в Общото събрание 
на дружеството насрочено за 12.06.2020г. от 11.00 часа, с резервна дата 29.06.2020г. от 
11.00 часа, при следния дневен ред: 

1.1 Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.; 
1.2 Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. заверен от 

регистриран одитор; 
1.3 Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019г.; 
1.4 Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2019г., заверен от 

регистрирания одитор; 
1.5 Разпределение на печалбата на дружеството за 2019г.; 
1.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2019г.; 
1.7 Избор на регистриран одитор за 2020г.; 
1.8 Промяна в съвета на директорите; 
1.9 Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите; 
1.10 Определяне на възнаграждението на  членовете на Съвета на директорите, 

на които няма да бъде възложено управлението; 
1.11 Промяна в капитала на дружеството; 
1.12 Промяна в устава на дружеството; 
1.13 Приемане на решение за  продажба на имоти, представляващи 

некооперативни активи, собственост на дружеството и приемане на решение за 
разходване на средствата, получени от продажбата по рада на чл.105, ал.2 от 
Закона за лечебните заведения; 

1.14 Избор на комисия към МБАЛ“Пазарджик“ АД по чл.11, ал.2 от Наредбата 
за организация и реда за извършване на проверка на декларациите и за 



установяване на конфликт на интереси, за краткост НОРИПДУКИ, избор на 
председател на Комисията по чл.11, ал.2 от НОРИПДУКИ измежду избраните й 
членове; 

 с право да преупълномощава лице с правата, с които е упълномощен.  
2. Общински съвет - гр. Септември  дава съгласие за допускане на предварително 
изпълнение на настоящото предложение на основание чл.60, ал.1 от АПК с оглед на 
насрочено извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД, 
което ще се проведе на 21.02.2020година.  
 

 
 

Общ брой на общинските съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
“За”: 20 
“Против”:  
“Въздържали се”: 1 

 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


