
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 
 

№ 540 
 
 Взето с протокол № 25 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 28.05.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Възлагане представянето на Община Септември, в качеството на акционер 
в „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД, във връзка с редовно общо 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, във връзка с чл. 221 от Търговския закон и като взех предвид разпоредбите на чл. 32, 
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 Кмета на община Септември – Васка 

Йорданова Рачева да представлява община Септември, в качеството  на акционер  в 
„ МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД, , с право да преупълномощава друго лице с правата, с 
които е упълномощен, като участва в редовно общо събрание на дружеството 
насрочено за 14.06.2021г. от 11.00 часа, с резервна дата 29.06.2021г. от 11.00 часа, 
при следния дневен ред и начин на гласуване: 

1.1 „Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.“  
-  проект на Решение и начин на гласуване: Общото събрание на акционерите 
приема Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.; 

1.2 „ Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството през 2020г. заверен 
от регистриран одитор“ - проект на Решение и начин на гласуване: Общото 
събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 
2020г. регистрирания одитор; 

1.3 „Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020г.“ - проект на Решение 
и начин на гласуване: Общото събрание на акционерите приема консолидирания 
доклад за дейността за 2020г. ; 

1.4 „ Одобряване на консолидира годишен финансов отчет за 2020г., заверен от 
регистриран одитор“ - проект на Решение и начин на гласуване: Общото събрание 
на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2020г. ; 

1.5 „Одобряване на одиторски доклад за 2020г. - проект на Решение и начин на 
гласуване: Общото събрание на акционерите одобрява одиторския доклад за 2020г.; 

1.6 „ Разпределение на печалбата на „МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“ АД за 2020г. в размер на 
6601,13 лева“ - проект на Решение и начин на гласуване: Общото събрание на 
акционерите взема решение за 10 %660,11лева/ от печалбата на „МБАЛ-
ПАЗАРДЖИК“ АД, а 90% /5941, 20 лева/ за покриване на загуби от минали години.; 

1.7 „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 
дейността им през 2020г.“- проект за Решение и начин на гласуване: Общото 
събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на 
директорите за дейността им през 2020г.; 



1.8 „Избор на регистриран одитор за 2021г..“- проект за Решение и начин на 
гласуване: Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран 
одитор за 2021г.“ – проект за Решение и начин на гласуване : Общото събрание на 
акционерите избира и назначава предложение регистриран одитор за 2021г., 
определен въз основа на Вътрешните правила за избор на регистриран одитор, за 
заверка на годишния финансов отчет на дружеството – г-н Николай Панков 
Остерев, регистриран одитор, регистрационен номер № 0836/2017г., упражняващ 
одиторска професия чрез „НП ОДИТИНГ“ЕООД, ЕИК 205212308, РО 142.;  

1.9 „Промяна в състава на Съвета на директорите след проведен конкурс и 
извършено класиране за избор на членове на съвета за директорите на „МБАЛ-
ПАЗАРДЖИК“ АД и съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия“ 
- проект за Решение и начин на гласуване : Общото събрание на акционерите 
приема промяната в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на д-р 
Иван Стойчев Станоев и Красимир Манолов Темнилов и избор на нови членове на 
Съвета на директорите в състав: д-р Иван Стойчев Станоев – независим член и д-р 
Красимир Манолов Темнилов – представител на държавата, който отговаря на 
изискванията на чл. 63 от Закона за лечебните заведения.; 

1.10 „ Определяне на мандата новоизбрания съвет на директорите“ - проект на 
Решение и начин на гласуване : Общото събрание на акционерите определя 
тригодишен мандат на новоизбраните членове на съвета на директорите.; 

1.11 „ Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 
който няма да бъде възложено управлението“ -  проект за Решение и начин на 
гласуване: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на 
членовете на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено 
управлението, да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на 
Закона за публичните предприятия / ППЗПП/.; 

1.12 „ Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към 
Приложение №2 Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 
публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП“ -   проект за Решение и 
начин на гласуване: съгласно предложения в поканата Дневен ред.; 

1.13 „ Промяна в капитала на дружеството“ - проект за Решение и начин на гласуване: 
Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в  капитала на 
дружеството.; 

1.14 „ Промяна в Устава на дружеството“ - съгласно предложения в поканата Дневен 
ред – проект  за Решение и начин на гласуване: Общото събрание на акционерите 
приема предложените изменения  и допълнения в чл. 24, ал. 9 от Устава на 
дружеството; 

1.15 „ Вземане на решение за избор на комисия към „МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“ АД по чл. 
11, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 
декларациите и за установяване конфликт на интереси, за краткост 
НОРИПДУКИ, избор на Председател на комисията по чл. 11, ал. 2 от 
НОРИПДУКИ измежду избраните членове“ - проект  за Решение и начин на 
гласуване: Общото събрание на акционерите избира за членове на Комисията 11, 
ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 
декларациите и за установяване конфликт на интереси: Димитър Димитров – 
началник отдел „ДПИС“ в „МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“ АД, г-жа Димитрина 
Пищронева – началник „ОЧР“  и г-жа Елка Николова  -  експерт в отдел 
„Обществени поръчки“, избира за председател на комисията измежду избраните 



членове: Димитър Димитров -  началник отдел „ДПИС“ в „МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“ 
АД. 

 
2. Общински съвет – гр. Септември ДОПУСКА предварително изпълнение на 

настоящото Решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, тъй като краткия срок от 
получаване на Поканата но датата на провеждане на общото събрание на 
акционерите на „МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“ АД на 14.06.2021 година, не позволява 
стандартно протичане на срокове. Без предварително изпълнение може да бъде 
осуетено или сериозно затруднено изпълнението на настоящото Решение. 

 
 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             20 
Гласували: 20 
"За": 19 
"Против":            0        
"Въздържали се": 1 

 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


