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ДО                                                                                   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НА 
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ                 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от

НИКОЛАЙ МИТКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА  ПЪРВОМАЙ 

Относно: Определяне на представител на Община Първомай в Общото събрание на 
акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - гр. 
Пловдив“ АД, гр. Пловдив 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 22.06.2020 г. с вх. № 29-00-4, в общинска администрация е постъпила покана от 

Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД, гр. 

Пловдив, което ще се проведе на 28.07.2020г. Ето защо, е необходимо Общински съвет на 

Община Първомай, да определи и упълномощи изрично представител на Общината в 

Общото събрание на акционерите  на „МБАЛ - Пловдив“ АД, гр. Пловдив, при 

невъзможност да участва законния представител – Кмета на общината, както и реда за 

гласуване на позицията на представителя на общината в заседанията на Общото събрание 

на акционерите.                                      

Предвид изложеното по-горе, Ви предлагам  следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, 

чл. 221, т. 1, т.2, т.4, т. 5, т.6, т.7 и т. 10 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 

33, чл. 39 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в 



общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, както и 

изискванията в Покана за Общи събрание с вх.№ 29-00-4/22.06.2020 г.:  

1. Упълномощава Радослава Ставрева – заместник - кмет на Община Първомай, да 

бъде представител в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на УМБАЛ 

„Пловдив“ АД, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на Общо 

събрание на дружеството, при невъзможност да участва законния представител – Кмета на 

общината, както и реда за гласуване на позицията на представителя на общината в 

заседанията на Общото събрание на акционерите, което ще се състои на 28.07.2020г. от 

10.30 часа, или при липса на кворум на 12.08.2020г., както следва: 

1.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 

година: 

- Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2019 година - да гласува „за“; 

1.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, 

заверен от регистриран одитор: 

- Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява  годишния 

финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от регистрирания 

одитор - да гласува „за“. 

1.3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2019 година: 

- Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 година - да 

гласува „за“; 

1.4. Избор на регистриран одитор за 2020 година: 

- Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава 

предложения одитор за 2020 година - да гласува „за“; 

1.5. Промяна в състава на съвета на директорите: 

- Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в Състава на Съвета на директорите - да гласува „за“. 

1.6. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите: 

- Проект на Решение: Общото събрание на акционерите, определя тригодишен 

мандат на новоизбрания Съвет на директорите - да гласува „за“. 

1.7. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението: 

- Проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението 

на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 

управлението – съгласно действащата норматива уредба - да гласува „за“. 



1.8. Промяна в капитала на дружеството: 

- Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в капитала на дружеството - да гласува „за“. 

1.9. Промяна на Устава на дружеството: 

- Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в Устава на дружеството - да гласува „за“. 

2. В петнадесетдневен срок от провеждане на редовното заседание на Общото 

събрание на акционерите на „МБАЛ – Пловдив“, Радослава Ставрева – зам.кмет 

на Община Първомай да представи на Общински съвет и кмета на общината 

отчет за участието в Общото събрание на акционерите, протокол от заседанието, 

както и всички материали получени във връзка със заседанието. 

Мотиви: Община Първомай е акционер в „МБАЛ – Пловдив“, съгласно  което участва 

чрез свой представител в Общото събрание на акционерите на „Университетска 

многопрофилна болница за активно лечение - гр.Пловдив“ АД, гр. Пловдив. Настоящото 

решение се взема с правно основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т.2, т.4, т. 5, т.6, т.7 и т. 10 и чл. 226 от Търговския закон, във 

връзка с чл. 33, чл. 39 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество 

включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие. 

Фактическото основание за вземане на решението, произтича от необходимостта 

Общински съвет Първомай да вземе изрично решение за упълномощаване представителя 

на Община Първомай в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Пловдив“ АД, 

относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на Общото 

събрание. 

ВНОСИТЕЛ: 

Николай Митков  

Кмет на община Първомай 


