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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 
 
 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
 

от проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев -  
председател на Общински съвет Шумен 

 
 
ОТНОСНО:  Избор на регистриран одитор за извършване на одит на 
годишния финансов отчет на „КОЦ - Шумен“ ЕООД за 2016 г. 
 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
В Общински съвет Шумен постъпи предложение от доктор Сотир 

Караниколов - управител на „Комплексен онкологичен център - Шумен” 
ЕООД, за проверка  на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. 
да бъде одобрена кандидатурата на  специализирано одиторско 
предприятие „АКТИВ” ООД - регистриран одитор, регистриран  в 
публичният регистър на Института за дипломирани експерт-счетоводители 
в България с № 005.  

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общинският 
съвет като едноличен собственик на капитала в едноличните дружества с 
ограничена отговорност с общинско участие в капитала избира 
проверители на дружеството. 

 
Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 

следното 
РЕШЕНИЕ: 

 
На основание чл. 37, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 



граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, избира „АКТИВ” 
ООД - специализирано одиторско предприятие - регистриран одитор, 
регистриран в публичният регистъра на Института за дипломирани 
експерт-счетоводители в България с № 005, за извършване на одит на 
годишния финансов отчет на „Комплексен онкологичен център - Шумен” 
ЕООД - гр. Шумен за 2016 г. 

 
 

 
 
Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 
Председател на  
Общински съвет Шумен 
 


