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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от 

Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. 

Велико Търново на извънредно Общо събрание 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На 15.12.2015 г. в търговския регистър на Агенцията по вписванията е обявена покана от 

Съвета на директорите на акционерното дружество – лечебно заведение, за свикването на 

извънредно Общо събрание МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново, 

което ще се проведе на 19.01.2016 г., като при липса на кворум ново общо събрание на 

акционерите е насрочено за 10.02.2015 г.  

В дневния ред на събранието са включени въпроси, които попадат в приложното поле на 

разпоредбата на чл. 25 от Наредбата за условията и реда за  упражняване правата на 

Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от 

Общински съвет Елена. Съгласно тази разпоредба, „..В акционерните търговски 

дружество, в които общината е акционер, представителите по чл. 13 от Наредбата 

правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на 

акционерите само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието 

на изявленията, действията или становищата, когато се касае до следните случаи: …6. 

даване на разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството…”  

С  оглед на това, следва определеният от Общински съвет Елена представител на Община 

Елена в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, да вземе предварително решение от Общинския 

съвет по част от въпросите, включени в дневния ред.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, т. 6 от Наредбата за 

условията и реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от 

капитала на търговските дружества, Общински съвет Елена 
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Възлага на ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет и представител на 

Община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан 

Черкезов” АД, да гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството, 

насрочено за 19.01.2016 г. (или при липса на кворум - за 10.02.2016 г.) по въпросите, 

включени в дневния ред, както следва:  

1. По т. 1 от дневния ред – „ЗА“ продажбата на недвижими имоти, собственост на 

дружеството, а именно:  

А) УПИ II, кв. 136 по ПУП на гр. Велико Търново, представляващ поземлен 

имот с площ 18 706 кв.м. заедно с незавършен обект на строителството 

„Хирургически блок“, включващ блок № 1, изграден до девети етаж и 

частично изпълнени Ел и ОВ, и изкоп за блок № 2 

Б) УПИ V, кв. 141 по ПУП на гр. Велико Търново, представляващ поземлен 

имот с площ 1 450 кв.м. заедно с построената в него сграда със застроена площ 

385 кв.м. и предназначение - „парова централа“ 

2. По т. 2 от дневния ред – „ЗА“ възлагане на изпълнителния директор да 

отправи предложение до Министерски съвет за продажба на недвижимите 

имоти по т. 1 от дневния ред. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


