
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 
 

№ 456 
 
 Взето с протокол № 20 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 28.01.2021 год. 
 

ОТНОСНО: Възлагане представляването на правата на собственост на община 
Септември върху частта от капитала на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД, във връзка с 
извънредно 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  
от Търговския закон и като взе 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 
 

РЕШИ: 
 

1. Общински съвет - гр. Септември възлага на Кмета на община Септември – 
Васка Йорданова Рачева да представлява правата на собственика на част от капитала 
община Септември като акционер в „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД, като участва в 
извънредното общо събрание на дружеството насрочено за 12.02.2021г. от 11.00 часа, с 
резервна дата 01.03.2021г. от 11.00 часа, при следния дневен ред: 

 
1.1. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния 

финансов отчет на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите 
приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов 
отчет на дружеството. 
 

1.2. Определяне възнагражденията на членовете на съвета на директорите. 
Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на 
членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 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 Правилник за прилагане на Закона за 
публичните предприятия, чрез определяне стойността на една бална единица по 
смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от 
Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП. 
  

2. Общински съвет - гр. Септември възлага на Кмета на община Септември – 
Васка Йорданова Рачева да гласува съобразно предложения Проект на решение в 
Поканата. 

 
3.  Общински съвет - гр. Септември дава изричното си съгласие Кмета на община 

Септември – Васка Йорданова Рачева, да преупълномощава с правата посочени в 
настоящото Решение трети лица. 

 



4. Общински съвет - гр. Септември допуска предварително изпълнение на 
настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 
МОТИВИ: Предварителното изпълнение е необходимо с оглед кратките срокове 

до датата на насроченото извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ 
ПАЗАРДЖИК“ АД, което ще се проведе на 12.02.2021 година. В тази връзка, ако 
Решението не бъде прието с предварително изпълнение, то съществува опасност, 
неговото изпълнение да бъде сериозно затруднено, тъй като при стандартната процедура 
е необходим 14-дневне срок за влизане в сила на решението.  
 
 

Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали: 20 
Гласували: 20 
“ЗА”: 20 
“ПРОТИВ”: 0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 0 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


