
ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА    ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН  

  

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

  e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

  ISO 9001  ISO 14001  OHSAS 18001 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ШУМЕН 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

        от Любомир Христов -кмет на Община Шумен 

 

ОТНОСНО:  Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕДЖЕВ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

             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, ако това е предвидено в учредителният акт. 

 В Община Шумен е депозирано писмо от управителя на „Диагностично-консултативен център I - 

Шумен“ ЕООД, съгласно което във връзка с годишното счетоводно приключване на дружеството е 

одобрена кандидатурата на Сашко Александров –дипломиран експерт – счетоводител, регистриран 

одитор с диплом № 0735, който да извърши независим финансов одит на дружеството, с молба 

кандидатурата му да бъде предложена за утвърждаване от Общинския съвет. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет –Шумен да вземе следното 

       

РЕШЕНИЕ: 

 

1. 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 Сашко Александров - 

дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор с диплом № 0735, за извършване на одит на 

годишния финансов отчет на „Диагностично-консултативен център I - Шумен“ ЕООД за 2018 г. 

 

 

С уважение, 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ       

Кмет на Община Шумен            
   

 

 

 

 

 


