
До
Общински съвет 
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от д-р Иван Тодоров Иванов -  1Смет на община Севлиево

1>1. Относно: Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества 
с общинско участие на община Севлиево за 2013 г., отчети за дейността, 
освобождаване на управителите им от отговорност, разпределение на
реализираната печалба и определяне размера на дивидента, дължим на Община
Севлиево

Уважаеми общински съветници,
На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и

чл.15, ал. 1, т. 12 и т. 13 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и 
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Общински съвет - 
гр. Севлиево упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на 
търговските дружества.

Със Заповед № 0284/24.03.2014 г. на Кмета на община Севлиево, на основание чл. 12 от 
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските 
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е назначена комисия за приемане на балансите и 
отчетите за приходите и разходите за 2013 г. на търговски дружества, в които община Севлиево е 
едноличен собственик или участва с дялове и акции.

По одобрен график от Кмета на община Севлиево се проведоха срещи с управителите на 
търговските дружества и беше дадена възможност за обстоен анализ на базовите финансови 
показатели. Обсъдиха се проблемите в дейността, пазарните тенденции и инвестиционните 
намерения на дружествата за 2014 г.

На своите заседания, в присъствието на общински съветници, комисията разгледа в детайли 
предоставените счетоводни отчети и финансови анализи на следните дружества: „Росица” ЕООД 
- гр.Севлиево, „Общински пазари” - ЕООД гр. Севлиево, „Бяла” ЕООД - гр. Севлиево, 
„Медицински център 1 - Севлиево” ЕООД - гр.Севлиево и „МБАЛ Д-р Ст. Христов” ЕООД - 
гр.Севлиево.

Предвид гореизложеното предлагам на Общинския съвет -  Севлиево да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, 
чл.15, ал. 1, т. 12 и т. 13 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от 
капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и 
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Общинския съвет -  
Севлиево:

]. Приема годишните счетоводни отчети и баланси за 2013 г. на общинските еднолични 
търговки дружества, както следва:
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1.1. „Общински пазари” ЕООД, гр. Севлиево;
1.2. „Росица” ЕООД, гр. Севлиево;
1.3. „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево;
1.4. „Медицински център 1 - Севлиево” ЕООД, гр. Севлиево;
1.5. „МБАЛ „Д-р Ст. Христов” ЕООД, гр. Севлиево.
Приложение: 5 броя Годишни финансови отчети /ГФО/, съгласно текста.

2. Приема отчетите за дейността на общинските еднолични търговски дружества, както 
следва:

2.1. „Общински пазари” ЕООД, гр. Севлиево;
2.2. „Росица” ЕООД, гр. Севлиево;
2.3. „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево
2.4. „Медицински център 1 - Севлиево” ЕООД, гр. Севлиево;
2.5. „МБАЛ „Д-р Ст. Христов” ЕООД, гр. Севлиево.

3. Печалбата, след данъчно облагане за 2013 г., да бъде разпределена както следва:

3.1. „Общински пазари” ЕООД, 
гр.Севлиево

50 % дивидент за Общината 14 525 лв.
10% фонд „Законови резерви” 2 905 лв.
40% фонд „Допълнителен резерв” 11 620 лв.

ОБЩО: 29 050 лв.
3.2. „Росица” ЕООД, гр. Севлиево 100% фонд „Допълнителен резерв” 13 984 лв.

ОБЩО: 13 984 лв.
3.3. „Медицински център-1 
Севлиево” ЕООД, гр. Севлиево;

100% фонд „Допълнителен резерв” 2 400 лв.
ОБЩО: 2 400 лв.

4. Задължава „Общински пазари” ЕООД, гр. Севлиево да внесе в приход на Община 
Севлиево нетната сума на дължимия дивидент на общината, намален с внесения Данък върху 
дивидента, съгласно чл. 194, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративно подоходно облагане в срок до 
един месец от приемане на решението.

5. Освобождава от отговорност за 2013 г. управителите на „Общински пазари” ЕООД, 
гр.Севлиево, „Росица” ЕООД, гр. Севлиево, „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево, „Медицински център 1 - 
Севлиево” ЕООД, гр. Севлиево и „МБАЛ „Д-р Ст. Христов” ЕООД, гр. Севлиево.
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(д-р Иван Иванов)

кг/гп


