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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№423 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 17.03.2022 г. с  Протокол № 33 
 

 

ОТНОСНО: Избиране на дипломиран експерт – счетоводител за извършване на 

независим финансов одит на „Инфрастрой“ ЕООД.  

 

Общинският съвет град Брацигово, след като се запозна с предложението на Йорданка 

Атанасова - председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на 

„Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово и съгласно изискванията на чл.21, ал.1, т.23 и 

ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.9, ал.1, т.17 от Наредбата за реда за осъществяване на 

стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, взе 

предвид становищата на постоянните комисии и след станалите разисквания 

 

Р Е Ш И : 

 

1.Избира одитор Васил Стоилов Тодоров за извършване на финансов одит на 

„Инфрастрой“ ЕООД, срещу възнаграждение в размер, посочен в оферта с Вх. №015-

00-16#1/11.03.2022 г., в изпълнение на Решение № 383/17.12.2021 г. на Общински съвет 

град Брацигово. 

 

2.Управителят на „Инфрастрой“ ЕООД да сключи договор с избрания одитор за 

извършването на независимия финансов одит срещу възнаграждение в размер, посочен 

в т. 1 от настоящото решение, което „Инфрастрой“ ЕООД да се задължи да заплати на 

одитора, като в договора се включи и клауза със задължение за одитора, посочено в т. 3 

от настоящото решение. Управителят на „Инфрастрой“ ЕООД да съдейства за 

изпълнението на настоящото решение и на договора по предходното изречение, като 

предостави всички необходими документи за извършването на одита. 

 

3.Финансовият одит да започне на 01.05.2022 г. и след приключване избраният одитор 

да докладва на заседание на Общински съвет Брацигово по предварително включена в 

дневния ред точка „Разглеждане и приемане на доклад от извършен финансов одит в 

„Инфрастрой“ ЕООД . 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд-Пазарджик 

чрез Общински съвет –Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването му. 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Василева Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Не    

4. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   
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6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 12 12   

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


