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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 191 
 

 

 гр. Копривщица       29.06.2017 година 

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА 

 

Общински съвет Копривщица реши: 

 
I. Упълномощава Рашко Петков Христов – председател на ОбС 

да участва и представлява община Копривщица в Общото 

събрание на акционерите на „МБАЛ – Пирдоп“ АД, което ще 

се проведе на 14.07.2017год. от 13,00 часа, а при липса на 

кворум на 31.07.2017год. от 13,00 часа и получава следния 

мандат за гласуване: 

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за 

дейността на Дружеството през 2016год. 

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на 

дружеството за 2016год. и одиторския доклад за проверка и 

заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 

2016год. 

3. Приемане на решение за начина на покриване на загубата на 

дружеството за 2016год. 

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на 

членовете на Съвета на директорите на дружеството за 

дейността им през 2016год. 
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5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на 

членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния 

съвет на дружеството за дейността им през 2016год. 

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 

финансовата 2017год. 

7. Приемане на решене за избор на нов член на Съвета на 

директорите, на мястото на освободения с решение на ОСА 

прието на 22.03.2017г., с мандат до изтичане на 

досегашните членове на Съвета на директорите. 

8. Приемане на решение за определяне на възнаграждение на 

новоизбрания член на Съвета на директорите на 

Дружеството и на размера на гаранция за управлението му, 

както и на лице, което да подпише договор с него. 

9. Други 

II. При необходимост и при наличие на кворум, да прави 

предложения за допълване на дневния ред, както и ако 

прецени, че е в интерес на Общината, да прави нови 

предложения или такива за промяна на предварително 

обявените проекти за решение. 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 29.06.2017 год., Протокол № 24/29.06.2017 год. по четвърта  точка от 

дневния ред с 7 гласа „за”, 1 глас „против” и 1 глас „въздържал се”  след направените 

обсъждания и е подпечатано с официалният печат на Общински съвет – Копривщица.  

 

 

Протоколист:……………….     Председател ОбС:…………… 

               / М. Тороманова/          /Р. Христов / 


