До Председателя на
Общински съвет – Шумен

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Любомир Христов –
Кмет на Община Шумен

Относно: Приемане на годишните финансови отчети
на едноличните общински търговски дружества
Към 31.12.2018г. Община Шумен е едноличен собственик на
капитала на общо 4 търговски дружества, всички в областта на
здравеопазването, както следва:
1. “Диагностично – консултативен център І – Шумен” ЕООД
2. “Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД
3. ДЦ “ДЕНТ – Шумен” ЕООД
4. “Медико – техническа лаборатория І – Шумен” ЕООД
Към 31.12.2018г. Община Шумен е съдружник във “Водоснабдяване
и канализация – Шумен” ООД, и акционер в “МБАЛ – Шумен” АД и
“Индустриален парк – Шумен” АД.
В съответствие с изискванията на чл. 137, т. 3 и т. 5 от Търговския
закон и чл. 37, ал. 1, т. 3 и т. 6 от Наредбата за условията и реда за упражняване
на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско
участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в
сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет следва да приеме годишните
финансови отчети на едноличните общински търговски дружества с ограничена
отговорност за 2018г., да вземе решение за разпределение на печалбата и за
изплащане на дивидент и да освободи от отговорност органите на управление на
дружествата.
Във връзка с цитираните изисквания на Търговския закон и
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на
общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел общинската
администрация изиска от едноличните общински търговски дружества и
търговските дружества с общинско участие да представят годишните си
финансови отчети за 2018г., годишни данъчни декларации, анализи на дейността
на дружествата и органите на управление.
Годишните финансови резултати за 2018г. на търговските
дружества, в които общината е акционер или съдружник, се разглеждат от
Общинския съвет във връзка с поканите за провеждане на общите събрания на
дружествата, в съответствие с чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества

и в сдружения с нестопанска цел, съгласно който представителите на общината в
общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или
акционер, правят изявления, извършват действия и изразяват становища в
общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Общинския
съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата
им.
Предложението на общинската администрация е да бъдат приети
годишните финансови отчети за 2018г. и да бъдат освободени от отговорност за
дейността им през 2018г. органите за управление на общинските еднолични
търговски дружества “Диагностично-консултативен център І - Шумен” ЕООД,
“Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД, ДЦ “ДЕНТ – Шумен”
ЕООД и “Медико-техническа лаборатория І – Шумен” ЕООД.
Материалите са на разположение в общинската администрация, а
копия от годишните финансови отчети на търговските дружества и докладите на
органите за управление на дружествата са предоставени на Общинския съвет.
Икономическите показатели от годишното приключване на едноличните
общински търговски дружества към 31.12.2018г., са дадени в Приложение 1. В
съответствие с изискванията на чл. 60 от Наредбата за условията и реда за
упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества
и в сдружения с нестопанска цел годишните финансови отчети на едноличните
общински търговски дружества са публикувани на електронния сайт на община
Шумен – http://www.shumen.bg/index.html, раздел: Икономика и общинска
собственост Общински дружества.
Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет
да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1. На основание чл. 137, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 37, ал.
1, т. 3 и т. 6 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на
собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала,
за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска
цел приема годишните финансови отчети за 2018г. на общинските еднолични
търговски дружества, както следва:
1.1. “Диагностично-консултативен център І - Шумен” ЕООД;
1.2. “Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД;
1.3. ДЦ “ДЕНТ – Шумен” ЕООД;
1.4. “Медико-техническа лаборатория І – Шумен” ЕООД.
2. Освобождава от отговорност за дейността им през 2018г.
органите за управление на следните общински еднолични търговски дружества:
2.1. “Диагностично-консултативен център І - Шумен” ЕООД;
2.2. “Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД;
2.3. ДЦ “ДЕНТ – Шумен” ЕООД;
2.4. “Медико-техническа лаборатория І – Шумен” ЕООД.
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