
 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГРАД ДОБРИЧ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Росица Йорданова 

Зам. кмет “Икономическо развитие и европейски фондове” 

 

 

Относно: Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет 

за 2020 г. на „Столове“ ЕООД  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На основание чл.9, ал.1, т.5 от „Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на Община град Добрич  в търговски дружества с общинско участие в капитала и за 

участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването 

на договори за съвместна дейност“, Общинският съвет по предложение на управителя на 

дружеството взема решение за назначаване на регистриран независим одитор за проверка на 

годишния финансов отчет. В изпълнение на нормативните изисквания, управителят на „Столове“ 

ЕООД е направил предварително проучване и представя две оферти на Кмета на Община град 

Добрич, с писмо с вх.№ 70-45-2/09.02.2021г., приложени към настоящата докладна. Управителят 

на дружеството прави предложение да бъде избрана офертата с най-ниска цена. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следните, 

 

 

ПРОЕКТ! 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 5 от 

„Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич  в 

търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност“ дава 

съгласие на управителя на „Столове“ ЕООД да сключи договор за проверка на годишния финансов 

отчет за 2020 г. на посочената в офертата цена с Пенка Стоянова Стоянова, регистриран независим 

одитор, вписана под № 0212 /1993 г. в регистъра на ИДЕС. 

2. Възлага на Кмета и управителя на „Столове“ ЕООД да предприемат последващи 

действия по изпълнение на Решението. 

 

 

 

Вносител,  

Росица Йорданова 

Зам.- кмет ИРЕФ Община град Добрич 

 


