
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ЕЛХОВО 

Т. 9 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от 

 

Николай Тончев Колев – председател на Общински съвет - Елхово 

 

 Относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол за 2020 г. на дружествата с общинско 

участие “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД и МБАЛ“Св.Иван 

Рилски“ ЕООД 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

В средата на февруари 2019 г. влязоха в сила промените в Закона 

за финансовото управление и контрол в  публичния сектор обнародвани  в 

ДВ бр. 13 от 12.02.2019 г. Новите моменти от редакцията на закона 

включват разширяване на кръгът на организациите от публичния сектор, 

които са задължени да прилагат правилата от същинската част на 

нормативния акт. Задължени да спазват правилата за финансово 

управление и контрол са и търговски дружества, включително тези от тях, 

които са лечебни заведения, ако същите имат над 50 на сто държавно и/или 

общинско участие в капитала, както и дружествата, чиито капитал е изцяло 

собственост на дружества с преобладаващо държавно и/или общинско 

участие в капитала. Предвидено е също така ръководителите на 

търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала да 

отговарят за състоянието на финансовото управление и контрол в 

дружествата, като се отчитат пред общинския съвет. 

Формата, съдържанието, сроковете, редът и начинът за представяне 

на информацията от дружествата са определени в Наредба за формата, 

съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по 



 

чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор. Съгласно чл.9 ал.6 от цитираната наредба ръководителите на 

търговските дружества с над 50% общинско участие в капитала представят 

доклад и въпросник за самооценка. Същите са входирани в канцеларията 

на Общински съвет-Елхово от “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД и 

МБАЛ“Св.Иван Рилски“ ЕООД и следва да бъдат разгледани и 

представени на кмета на община Елхово в срок до 28 февруари. 

 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – 

Елхово да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация; чл.3, ал.3 от Закона за финансовото управление 

и контрол в публичния сектор и чл.9, ал.6 от Наредба за формата, 

съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по 

чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор: 

  

1. Приема годишен отчет за състоянието на системата за финансово 

управление и контрол на “Медицински център №1–Елхово” ЕООД за 2020 

г. съгласно представен доклад и въпросник за самооценка.  

 

2. Приема годишен отчет за състоянието на системата за финансово 

управление и контрол на МБАЛ “Св.Иван Рилски“ ЕООД за 2020 г. 

съгласно представен доклад и въпросник за самооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ 

председател на ОбС - Елхово 


