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Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от 

 Ася Аспарухова - председател на  
Общински съвет Шумен 

 
 

ОТНОСНО: Определяне на регистриран одитор за извършване на одит 
на годишен финансов отчет на „Комплексен онкологичен 
център-Шумен“ ЕООД за 2021 г. 

  
 

  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В Общински съвет Шумен постъпи докладна записка от д-р Свилен 
Арнаудов - управител на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД, с 
вх. № 61-02-248 от 06.10.2021 г. Във връзка с изпълнението на критериите, 
заложени в Закона за счетоводството и Търговския закон за проверка на 
годишния финансов отчет на дружеството д-р Арнаудов предлага на 
Общинския съвет да одобри кандидатурата на специализираното одиторско 
дружество „РАМИРА ОДИТ“ ООД, представлявано от г-жа Цветомира Радева - 
регистриран одитор.  

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. 

 
 
 
 



Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да вземе 
следното 
       

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
На основание чл. 41, ал. 1, т. 8 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 „РАМИРА ОДИТ“ ООД, 
ЕИК 204463962, представлявано от Цветомира Радева,  регистриран одитор, 
член на ИДЕС в България, рег. № 0283, за извършване на одит на годишния 
финансов отчет на „Комплексен онкологичен център - Шумен“ ЕООД за 2021 г.  
 

 
 
 
 
Ася Аспарухова 
Председател на  
Общински съвет Шумен 


