ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н
9700 гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ № 1065
по протокол № 43 от 25.04.2019 г.
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински
търговски дружества
/с 30 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/
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 2018 г. 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 2018 г. 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.
3.1. С печалбата по годишния финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД за 2018 г.
след данъчно облагане, да бъде покрита частично загубата от минали години;
3.2. Остатъкът от балансовата загуба от минали години да бъде покрит от „Други
резерви“ на дружеството.
4.1. Печалбата на ДЦ „Дент-Шумен“ ЕООД по годишен финансов отчет за 2018 г.
след данъчно облагане, да се отчисли като дивидент за община Шумен;
4.2. Субсидия в размер на 2 100 лв., необходима за закупуване на медицинска
апаратура, да бъде включена в актуализация на бюджета за 2019 г., приложение 6 КИР до
31.07.2019 г.
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