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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 2 4

на Столичния общински съвет
от 24.09.2020 година
За приемане годишния финансов отчет за 2019 година на „Чистота
Искър” ЕАД.
На основание чл.221, т.7 и т.10, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и
чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет
за 2019 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2019 г. на „Чистота
Искър” ЕАД, ЕИК-205615476.
2. Приема бизнес-плана на „Чистота Искър" ЕАД за 2020 година
(Приложение А).
3. Не освобождава от отговорност за 2019 г. действащите за същия
отчетен период членове на Съвета на директорите на дружеството, както и
управителя, действал до 11.04.2019 г., датата от която е променена
правната форма на дружеството.
4. Възлага на изпълнителния директор на „Чистота Искър“ ЕАД, в
срок до 30 септември 2020 г., да заяви за обявяване в Търговския регистър
към Агенция по вписванията приетите от Столичен общински съвет
годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността за 2019 г., в
съответствие с чл.38, ал.1, т.1 и ал.3 от Закона за счетоводството и §33 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 20, точка 12 от дневния

ред, по доклад № СОА20-ВК66-7574/16.09.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
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Елен Герджиков

