
~И1 Ки Lг~Р.vсс до , 
ОБЩИНСКИ съвЕт t.c b - Ъ (І вх.л~  

nоличено на 0 O6. оtО°~ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ D ~ ~ (~~(~~ ~Z t' . 

От ~  ) Сј5а  с С 
ИВО ПАЗАРДЖИЕв

ПРЕДСЕДАТЕЛ нА ОБЩИНСКИ СЪВЕт — РУСЕ () (Ј , 
~ 

ОТНОСНО: Редовно общо събрание на акционерите на „Университетска 

многопрофилна болница за активно лечение „Канев" АД" 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕтнИЦИ, 

В търговски регисrьр към Агенцията по вписванията 02.06.22 г. е подадено 

заявление за обявяване на покана за провеждане на редсвно общо събрание на 

акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев"" 

АД", което ще се проведе на 11.07.2022 г. в 13.00 часа в град Русе, ул. „Независимост" 

№ 2, конферентната зала на УМБАЛ „КАНЕВ" АД. При липса на кворум събранието ще 

се проведе на 26.07.2022 г. от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред. 

Съгласно поканата, общото събрание следва да вземе следните решения: 

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството 

през 2021 г. 
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен 

от регистриран одитор. 

3. Приемане на консолидирания доклад за дейносrга за 2021 г. 
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от 

регистрирания одитор. 

5. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г. 
6. Вземане на решение за определяне на тантиеми на членовете на съве5та на 

директорите на УМБАЛ „КАНЕВ" АД в размер определен от общото събрание 

на акционерите, от едно до три ср4едномесечни възнаграждения, получени 

през текущата година по чл. 56, ал. 8 от ППЗПП. 

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 

дейносrга им през 2021 г. 
8. Вземане на решение за одобряване на допълнена „Бизнес програма за развитие 

и управление на УМБАЛ „КАНЕВ" АД. 

9. Промяна в капитала на дружеството. 

10. Промяна в устава на дружеството. 

11. Приемане на промени във Вътрешни правила за избор на регистбриран одитор 

за заверка на годишния финансов отчет на УМБАЛ „КАНЕВ" АД. 

Проектите за решение по посочените точки са изписани подробно в приложената 

към настоящото предложение покана. Увеличението на капитала на дружеството е с 

размера на получените през 2020 г. от държавата и усвоени средства за капиталови 

разходи в размер на 49 660 лв. 

С точка 2.1 от Решение № 8, прието с Протокол № 2/05.12.2019 г. за представители 

в Общото събрание на УМБАЛ „КАНЕВ" АД са избрани Гергана Николова, Кристиян 



Иванов, Луиза Попова и Иван Григоров. Община Русе притежава 10.64°/о от капитала на 

акционерното дружество. 

Съгласно чл. 17, т.1 и 2 от Наредба № 9 на ОбС - Русе за реда и условията за 
упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на rьрговските 
дружества, в които Община Русе не е единствения акционер, представителите на 
Общинския съвет в Общото събрание на акционерите вземат предварително писмено 

решение от Общински съвет - Русе при изменение и допълнение на устава на 

дружеството и намапяване или увеличаване на капитала на дружеството. 

Поканата за общо събрание на акционерите е вписана в Търговския регисrьр към 

агенция по вписванията на 08.06.2022 г. и след определения срок за внасяне на 

проекторешения в Общинския съвет, регламентиран в чл. 63, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам Общинският съвет да 

вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т.1 

и 2 от Наредба № 9 на ОбС - Русе за реда и условията за упражняване правата на община 

Русе върху общинската част от капитала на rьрговските дружества, Общински съвет 

РЕШИ: 

1. Упълномощава представителите на Община Русе в извънредното Общо събрание 

на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев"" АД - 
Гергана Николова, Кристиян Иванов, Луиза Попова и Иван Григоров, да гласуват 

„ЗА" по всички точки от Дневния ред на извънредното Общо събрание на 

акционерите на дружеството, което ще се проведе на 11.07.2022 г. в 13.00 часа в 

град Русе, ул. „Независимост" № 2, конферентната зала на УМБАЛ „КАНЕВ" АД, 

а при липса на кворум на 26.07.2022 г. от 13.00 часа на същото място при същия 

дневен ред. 

Приложение: 

Копие на Писмо с вх. № 447 от 08.06.2022 г.; 
Копие от покана за свикване на общо събрание на акционерите на Университетска 

многопрофилна болница за активно лечение „Канев"" АД и приложения към нея. 

ВИОСИТЕЛ: 

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 
Председател на Общински съвет - Русе 
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ОТИОСИО: Общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна 
болница за активно лечение „Канев" АД 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИИ ПАЗАРДЖИЕВ, 

Приложено, изпращам Ви копие от обявена в Търговския регисrьр покана за 

свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна 

болница за активно лечение „Канев" АД, ЕИК 117505556, което ще се проведе на 

11.07.2022 г. в 13.00 часа, а при липса на кворум на 26.07.2022 г. от 13.00 часа в 

конферентната запа на УМБАЛ „КАНЕВ" АД, ул. „Независимост" №2, гр. Русе. 

Съгласно Решение №8/05.12.2019 г. на Общински съвет — Русе, за представители 

на Община Русе в Общото събрание на акционерите на тьрговското дружество са 

избрани Гергана Николова, Кристиян Иванов, Луиза Попова и Иван Григоров. 

Участието на Община Русе в капиталовата структура на „Университетска 

многопрофилна болница за активно лечение „Канев" АД е 281 948 броя акции по 10 лева 

всяка, представляващи 10,64% от капитала. 

Приложение: съгласно текста. 

С уважение, 

МАГДАЛИИА ИЛИЕВА 

За Кмет на Община Русе, 

съгласно 3аповед N°РД-01-156 

Бъпгария, 7000 Русе, nn. „C~oбoga" б; фаkс: +359 82 83 44 13, e-mai1: mayor@ruse-bg.eu; www.ruse-bg.eu 



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГtJПРtJФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНС7 ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ" АД 

ПОКАНА ЗА ОБЩП СЪБРАНИЕ 

С"ЬL1БТ'ЬТ 1-iA ДИРБКТОРИТЕ 
НА „цИИВЕРСИТЕТСКА МНОГОrТРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

AKTИBHU ЛЕЧЕ1-IИЕ „КАНЕВ" АД, 
със rедалище: гр. Русс и адрес на управление: ул. „Ивзависимост'' ЛW_ 2 

на nснование чл. 223, ал. 1, във връзка с чл. 222 от ТЗ, свиквв редовно общn 
събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница. за активно лечение 
„Кзнев" АД (цМБАЛ „Канев"А ), което да се провсде на 11.07.2021 г., в 13.00 ч. в град 
Русе, ул. „Н+гзависимост" № 2, конферентиата .зала на УМБА.П „КАНЕВ" АД. при 
следните дневен ред и прсзекти на реlцrния: 
1. Приемане на докдlада на съвета на директорнте за дейноетта на дрvжеството 
през 2021 г. - проект на Решение: (7бщсзто събрание на акционерите приемв доклада на 
съвета на директорите за дейиосттта на дружеството през 2021 г. 
2. Одобряване на годипгния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен 
от регистриран одитор - проек°r на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява 
годишхия финаиесзв отчет на дружествотсз за 2021 г., заверен от lэегистриlэания одитор. 
3. Прнемане на консолидирання доклад за дейностrа за 2021 г. - проект на 
Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността 
за 2021 г. 
4. Одобрвване на консолнднран годншен финанслв отчет за 2021 г., заверен от 
регистрирання одитор - пpoerrr на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява 
консолидирания годишен финанссэв отчет за 2021 г., заверен от реrистрирания одитор. 
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г. - прсэект на Решенне: 
Общото събрание на акдионерите взема решеиие за разпрецеление на печалбата на 
дружеството за 2021 г., квкто следва - 10 % за фtзид „Резервен" при спазване 
разпnрсдбите на ал. 9$, ал.2 от Закtэна за държавния бюджет на Република България за 
2022 г., а остатькът след решсние по чл.5b, ал.8 ППЗПГI, ца бъде отнесен за покриване на 
загуби от минали години. 
6. Вземане на регцение за оиределяне на тантиеми на членовете на Съвета на 
директорите на УМБАЛ „Канев"АД в размер nпреде.пен от общото събрание на 
акционерите, от едно до три средномесечни възнаrраждения, получени през 
текуидата година по чл. 56, ал. й от ПП3ПП. 
проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тантиеми на всеки от 
членовете на Съвета на директорите в размер на   средномесечноlи 
възнаг-раждение>я, получени през текущата година от членовете на Съвета на директорите. 
7. Освобождяване от отговорност на членовеrе на съвета на днректорите за 
дейността им през 2021 г. - проект на Решвние: Общото събрание на акционерите 
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асвобождава от nтговорнnст членnвете на гъвета на директОрите за дейнОсrга им през 

2021 г. 
8. Вземане на решение за одобряване и приемане на допълнена „Бизиес протрама 

за развитие н управление ия УМБАЛ „Кянев°i АД за периа,7 от 2021-2023 rr.{~.. проект 

на Решение: О6щот0 събрание на акциnиерите Одобрява „Бизнег прОграмз за 1эа.звитие и 

управление на УМБАЛ „Канев" АД за периад от 2021-2023
9. Промяиа в капитала на дружествато — във :връзка е писми на МЗ Изх.№ 20-19- 
32/19.05.2022r., наш Bx.№ 27797120.05.2022r., пр0ект на Решение: Uбщото гъбрание на 

акционерите увеличава капитала на дружествОто от 26 490 460 лв. (2 649 046 броя 

поименни акции) на 26 540 120 лв. (2 654 012 броя п0именни акции) с размера на 

пОлучените през 2020 r. от държаватя и угвоени ередства за капиталОви разходи в размер 

на 49 660 лв. чрез заrтисване на яови 4 966 бр. акции на държавата с нОминаsтна стсзйнаст 

10 лв. 
10. Промяна в Уsтава на дружеството - във връзка с писмо на МЗ Изх.№ 20-19- 
32l19.05.2022г., нвlгг Bx.№ 27797f20.05.2022r., пр0ект на Решение: Общот0 гъбраиие на 
акци0нерите приема предзтожеиите нзменения и д0пълнения в угтава на дружегтвот0, 

както следва: 
Чл.7, ал.1 от устава: думете 26 490 460 (двадссет и шест милиоыя четиристотии и 
деветдесет хилиди четиристотия и шестдесет)" се зяменят с думите „26 540 120 
(двадесет и шест милиона петстотин и четиридесет хн.зядн сто и двадеrет)", кито 
текстът придобива следното сълържание: 
„Чл.7, ал.1 Капиталът на дружествот0 е в размер на 26 540 120 (двадегет и шест милиона 

петстотин и четиридесет хиляди гто и двадегет) лева." 
Чл.7, ал.2 от устава: думнте „2 649 046 (два милиона шестстотии четиридесет и 
девит хиляди чстирндесет и шест)" се заменят с думите „2 654 012 (два милиона 
птестстотнн nетдесет и четири хилидн и дванадесет)", като текстът при,хобива 
следното съдържаиие: 
„Чл.7, ил.2. Капиталът се разпрецеля в 2 654 012 (два милиона шестгтотин петдегет и 
четири хиляди и дванадесет) броя п0именни акции, всяка от к0ит0 с нОминална 
ст0йнОст 10 (десет) лева." 
Чл. 7, а.,ч.б придобивв следпото съдържаиие: 
"Чл.7, ал.б. Капиталът е разпределен, както гледва: 
За държавата, прецставлявяна от министъра на здравеапазванет0 — 84,06 (огемдесет и 
четири цяло и шегт стотни) на сто от капитала, представляващи 2 230 897 (два милиона 
дввста и тридесет хиляди осемстотин деветдесет и седем) броя псзименни акции, всяка 
от коит0 с нОминалиа ст0йност 10 (десет) лева; 
За община БОрОв0 - 0,47 (нула цягrо и четиридесет и седем стотни) на ст0 от капитала 
или 12 403 (дванадесет хиляди четиригтОтин и три) броя плимеини акции, всяка от 
които с номиналиа етойност 10 (десвт) лева: 
За община Бяла - 1,03 (едно цяло и три стотни) на ст0 от капитала или 27 338 (двадегет 
и седем хиляди триета тридесет и Осем) броя п0именни акции, всяка от коит0 с 
нОминаттна стойност 10 (десет) ттева; 
За община Ветово - 1,13 (едно цяло и тlзииадесет стотни) на ст0 от капитала или 29 901 
(дввдесет и денет хиляди деиетстсзтин и ед;ин) броя паимення акции, всяка от к0ит0 с 
нОмииалиа гт0йногт 10 (десет) лева; 
За община Две моr7изти - 0,74 (нула цяло и седемдесет и четири стотни) на ст0 от 
капитала илн 19 736 (деветналесет хиляди еедемстОтин тридесет и шегт) броя. ппименни 
акции, всяка от к0ит0 с номинална гт0йногт 10 (десет) лева; 
За община Ивансзв0 - 0.68 (нула цяло тпегтдссет и Огем стотни) на ото от капитала или 
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18 178 (осемнадесет киляди сто седемдесет и осем) брая тгоименни зкции, всякз от 

които с номинална стойиост 10 (десет) левз; 
3а общинз Русе - 10,62 (десет цялсэ шестдесет и две стотни) на сто от кзпитала или 281 948 
(двеста осемдесет и една хиляди деветптотия четиридесет и осем) брая поимвини акции, 

всяка от каито с иоминална стойнлст 10 (десет) левз; 
За община Сливо поле - 0,78 (нула цяло и седемдесет и осем стотни) на сто от капитала 
или 20 594 (двздесет хиляди петстотии деветдесет и четири) броя поименни зкции, всяка 
от които с номинална стойнскт 10 (десет) лева; 
Зз община Ценово - 0,49 (иула цяло и четиридесет и девет стотни) на сто от кзпитала или 

13 017 (тринадесет хиляди и седемнздесет) брстя паимеини акции, всяка от които с 
номинална стойност 10 (десет) левз." 
11. iIриемаие на прnмени във Вътрешии правнла за избор иа регистlэиран одитор за 
заверка на годишния финансов отчет на УМБАЛ „Канев" ААД - прсзект на Решение: 
Общото събрание на акционерите тгриема пргзмени във Вътрешни праинла за избор на 
регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на УМБАЛ „Кзнев" АД, както 
следвз: 
чл.5 се отменя. 
Чл.б, ал.1: периода 01.01-31.03 се замеият е 01.03. — 30.06., като текстьт придобива 
следното rьдържание: 
„Чл.б. (1) за избор на регистриран одитар за п}хэверка и заверка на 
годишиите финансови отчети на публЕiчното предприятие за предстаящата финаисова 
годннз се провеждз в периnда 01.03. — 30.06. на съответната капендарна годинз." 
В Чл.б се създава нлви ал.3 и а„з.4 със следното съдържание: 
„(3) Поканата за представяне на nферти по ал.2 трябва да е със следното минимално 
съдържание: 
1. Наименоваиие на възложителя 
2. Описание на необхлдиматз услугз 
3. Изисквания към участииците 
4. Изискваиия към съдържзииета на офертите 
5. Срок на подаване на офертите 
fi. Срок на взлидност на офертите 
7. Срок на изпълнение на услугата" 
(4) Минимзлните изискваuия към участииците по зл.3, т.2 включват следните изисквания: 
1. Дз са вписани в Регистър на регистрирзиите одитари в Р.България към Клмисията 
за публичен надзор над рсгистрирзнитг одитори. 
2. Да сз извършвали финансов одит на най-малко две публични предттриятия в 
рамките на последните 3 годиии от датзта на подзване на офертата. 
Чл.7: думата „редовно" се заличава и текrrьт „каето еледва да се проведе в срок до 
30 юни." се заменя с с ot лед изпълненне на чл. 245 от Търговския закон", като 
текrгьт nридобива следното еъдъlзжание: 
„чл.7. Изборът и назначаването на регистlзиран одитор в публичнvто прецприятие се 
извършвз ежегодно на общо събрание на акгtионерите, с оглед нsпълиенне на чл. 245 от 
Търговскии закон. Нз акционерите се предстзвят следните документи:" 
В чл.7 точки 1 и 2 се отменят, а точки 2 и 3 се прсномерират, съnтветно на 1 и 2, като 
придобиват +следния внд: 
„1. заверено копие на пратокол от заседание на Съвет на директорите на публичнота 
предприятие, от който да е видно, чг е одобрен напрзвення избор на регистриран одитор 
за заверка на rодишния финансов отчет на публичното предприятие; 
2. ззверено копие на всички докумеити, сиързани с избора на регистриран однтсэр за 
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заверка на пздишния финансов Отчет на публичното предприятие / покана, запОвед за 
кОмисия, прОтОкОл с предлОжение на кОмисията и другиl." 

Създават се новв членове- чл.9 и чл.1() със следиото съдържание: 
„Чл. 9. Договорът се склочва след представяне от избрания регистриран одитор на 
следните документи: 
1. Заверено кОпие на диплОма за правОспОсОбнОст на ДFC, издадена от Иj.(!✓С; 

2. Пр0ект на рябОтен график за извърпіва.ие на независим финансов Одит. 
Чл.10. С дОгОвОря п0 чл.9 не маже да се възлага извършвакет0 на независим финансОв 
Одит на гОдишния фннансов Отчет/кОнсОлидиран фииансов Отчет за пОвече от една 
финансОва гОдина." 

Във връзка с вземане на решение по т.б от дневния ред, акционерите, к0итtз няма да 
вземат участие в насроченОт0 заседание на Общт0 събрание /чрез предетавител или 
пълнОмсзщнiикJ, имат възможнОст в срок д0 деня, предхождащ двия на провеждане на 
абщОт0 събрание, да пОсочат в пысмеи вид предлОжение за гласуване по т.6 от дневния 

ред. 

Рвгистрацията на акцисзнерите или техните пълнОмrзщници :за учагтие в рабОтата 
на общОт0 Събрание запОчва в 12:00 часа и приключва 12:45 часа на дата:та на сьбранието, 
в коиферентната зала на :течебиотОь заведение, ул. „НезависимОст'' № 2, гр. Русе. 

Акци0нерите - юlэиднче0ки лица се представляват от звкониите ся представители, 
клито се легитимират с представянето на дакумент за самОличност. ПълнОмОщниците на 
акци0нерите - юрицически лица с;е легитимират с писмек0 пълнОмОщно, издаден0 за 
представителство на Обпх0 събрание на дружествОт0 от закОнния представител на 
акци0нера, дОкумент за актуална регистрация на акци0нера и докумеит за самоличнОст на 
упълнОмОщения. При упълнОмощаване в пълнОмОщнОт0 се указва начинът на гласуваие 
ло всяка тОчка от дневния ред. 

Писмените матернали, свързани с дневния ред на ОбщОт0 събрание са на 
разпОллжение на акционерите п0 реда на чл. 224 от ТЗ в седалищет0 на дружествот0 - гр. 
Русе, ул. „НезявисимОст" Ns 2- счетОвОдств0, всеки ра60тен ден от 9.00 дл 16.00 часа, 
считан0 от датата на вписване на наст0ящата покана в Търговски регистьр и регистьр на 
юридическите лица с нестОпанска цел на Агенция па вписвания. 

При липса на кв0рум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събраниет0 да се проведе на 
26.07.2022 г. от 13.00 ч. на същата място и при същня дневен ред, иезависим0 от 
представення на него капитал. 
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