
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-22 
Дата: 20.03.2019 г. 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ВЕТОВО 
 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
от д-р Мехмед Хасан Мехмед 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

правно основание: 

Чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА); 

 чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон (ТЗ). 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на „Ветовска гора” ЕООД за 2018 година. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Общински съвет – Ветово е входирано писмо от инж. Пламен Славчев – 

управител на „Ветовска гора“ ЕООД с вх. № ОбС-09-05-7/12.03.2019 г., с което управителят 

предоставя на нашето внимание Годишен финансов отчет (ГФО) за 2018 година на „Ветовска 

гора” ЕООД – Ветово, окончателен счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи към 

31.12.2018 година, ведно с докладите на управителя и експерт-счетоводителя, заверил финансовия 

отчет на Дружеството към 31.12.2018 година. 

Съгласно Учредителния акт на Дружеството, Общински съвет – Ветово всяка година 

избира експерт-счетоводител, който следва да провери и завери ГФО за текущата година, като 

следва да вземе решение за разпределяне на печалбата на дружеството. 

 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Ветово 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2018 година на „Ветовска гора” ЕООД. 

2. Не разпределя печалба за 2018 година. 

3. Избира дипломиран експерт-счетоводител Захаринка Борисова Габровска, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО 

7080 гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, тел.: 08161 28-00, 22-53, факс: 08161 28-71 

официален сайт: www.obs-vetovo.eu; e-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg 

http://www.obs-vetovo.eu/


притежаващ Дипломa № 0192/22.01.2001 година, за проверка и заверка на Годишния финансов 

отчет на „Ветовска гора” ЕООД за 2019 година. 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 


