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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
 

 

От Катя Иванова Иванова – председател на Общински съвет - Братя Даскалови 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет  за 2019 г. на „Тържище с. 

Плодовитово“ ЕООД 

 

   

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Община Братя Даскалови е собственик на капитала на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД 

с предмет на дейност в сферата на услугите.  

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 19, ал. 1, т. 3  от Наредбата за 

реда и упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 

участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови  в граждански дружества и в   

сдружения с нестопанска цел, по които Община Братя Даскалови участва в учредяването и 

упражнява правото си на собственост в търговските дружества, приемането на годишните 

финансови отчети на едноличните общински дружества с ограничена отговорност е в 

правомощията на Общински съвет - Братя Даскалови, в качеството му на Общо събрание на 

тези дружества. 

Към настоящата докладна записка са представени: Справка за оповестяване на 

счетоводната политика на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД и   годишния финансов отчет на 

„Тържище с. Плодовитово“ ЕООД, изготвен съгласно изискванията на Закона за 

счетоводството. 

Годишния финансов отчет на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД представя финансовото 

състоянието на дружеството към 31.12.2019 г., финансовите резултати на дружеството и 

паричните потоци за 2019 г., в съответствие със Закона за счетоводството и съответните 

счетоводни стандарти, което е предпоставка за приемането му от Общински съвет - Братя 

Даскалови, в качеството му на Общо събрание. 

Предвид изложеното и на основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 

19, ал. 1, т. 3 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на Община Братя 

Даскалови в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община 

Братя Даскалови в граждански сдружения и в сдружения с нестопанска цел,  предлагам 

Общински съвет - Братя Даскалови да вземе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и 

т. 5 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 10 и т. 12 от Учредителния акт на „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД и чл. 19, ал. 1, т. 3  от Наредбата за упражняване на правата на 

собственост на Община Братя Даскалови в търговски дружества с общинско участие 

в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански сдружения и в 

сдружения с нестопанска цел, Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема годишния финансов отчет за 2019 г. на търговското дружество със 100% 

общинско участие „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

2.  „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД отчислява дивидент на Община Братя 

Даскалови в размер на 20 на 100 от остатъчната печалба на дружеството след 

приспадане на начисления корпоративен данък, която печалба е  91 852,16  лева.  

 

 

 

  

Вносител: 

Катя Иванова 

Председател на Общински съвет - Братя Даскалови 

 

 

 

 

Изготвил: Марияна Колева 

мл. експерт  Технически сътрудник ОбС 
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