
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛХОВО 
 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
 

ОТ  ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 
 

         ОТНОСНО: Информиране на Общински съвет - Елхово за предстоящо Общо 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. 

Пантелеймон“ – Ямбол“ АД и даване на мандат на представителя на община Елхово за 

гласуване на ОСА на дружеството  

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
С решение, обективирано в протокол № 11 от 28.05.2021 г., Съветът на директорите на 

„Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, свиква Общо 

събрание на акционерите на дружеството на 06 юли 2021г. от 13:00 часа в административната 

сграда на дружеството в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, при следния дневен ред: 

ПЪРВА ТОЧКА: Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 

2020г. 

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2020г. 

            ВТОРА ТОЧКА: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., 

заверен от регистриран одитор. 

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов 

отчет на дружеството за 2020г., заверен от регистриран одитор.  

ТРЕТА ТОЧКА: Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020г. 

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания 

доклад за дейността за 2020г 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 

2020г., заверен от регистрирания одитор. 

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания 

годишен финансов отчет за 2020г., заверен от регистрирания одитор. 

ПЕТА ТОЧКА: Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите 

за дейността им през 2020г. 

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020г. 

ШЕСТА ТОЧКА: Избор на регистриран одитор за 2021г. 

      ПРОЕКТ за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава 

предложения регистриран одитор за 2021г. 

СЕДМА ТОЧКА:Промяна на капитала на дружеството. 

      ПРОЕКТ за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна 

на капитала на дружеството; 

ОСМА ТОЧКА: Промяна в Устава на дружеството 

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна 

в Устава на дружеството; 



 

Поканват се всички акционери да участват в работата на Общото събрание, при спазване 

на изискванията на чл.16 от Закона за публичните предприятия, а именно Общински съвет, като 

орган, упражняващ правата на общината като акционер в публичното предприятие да участва 

лично или чрез упълномощен представител в събранията на акционерите и да гласува  на базата 

на броя на притежаваните от общината акции. При упълномощаване в пълномощното се указва 

начинът на гласуване по всяка точка от дневния ред.  

С оглед на гореизложеното е необходимо, Общински съвет-Елхово да даде мандат на 

представителя на община Елхово в  ОСА на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. 

Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, Петър Андреев Киров – кмет на общината да гласува материалите 

по дневния ред на ОСА, което ще се състои на 06 юли 2021г. от 13:00 часа в административната 

сграда на дружеството в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30 

Във връзка с горните обстоятелства, предлагам на Общински съвет-Елхово да вземе 

следните 

    

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1 от ТЗ, чл.16 от Закона 

за публичните предприятия и чл.33 от Наредба №4 на ОбС-Елхово, Общински съвет-Елхово 

дава мандат на представителя на община Елхово в ОСА на „Многопрофилна болница за 

активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, Петър Андреев Киров – кмет на общината 

да гласува материалите по дневния ред на ОСА, което ще се състои на 06 юли 2021г. от 13:00 

часа в административната сграда на дружеството в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, по 

следния начин: 

ПЪРВА ТОЧКА: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2020г. - ЗА/ПРОТИВ 

ВТОРА ТОЧКА: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет 

на дружеството за 2020г., заверен от регистриран одитор. - ЗА/ПРОТИВ 

ТРЕТА ТОЧКА: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за 

дейността за 2020г. - ЗА/ПРОТИВ 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания 

годишен финансов отчет за 2020г., заверен от регистрирания одитор - ЗА/ПРОТИВ 

ПЕТА ТОЧКА: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020г.- ЗА/ПРОТИВ 

ШЕСТА ТОЧКА: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения 

регистриран одитор за 2021г. - ЗА/ПРОТИВ 

СЕДМА ТОЧКА: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна на 

капитала на дружеството- ЗА/ПРОТИВ 

ОСМА ТОЧКА: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

Устава на дружеството- ЗА/ПРОТИВ 

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание 

ще се проведе на 22.07.2021г. от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


