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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 161 / 29.12.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 17 / 29.12.2020 г. 

 

 

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 

 

 

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. 30 от Наредбата за 

упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските 

дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от 

структурата на общинска администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване с 13 гласа 

„за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 
 

Възлага на ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет „Икономически 

дейности“ 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 18.01.2021 г. (или при липса на кворум - 

за 02.02.2021 г.) по въпросите, включени в проекта за дневен ред, както следва:  

1. При гласуването на предварително обявения дневен ред – „ЗА“; 

2. По точките от дневния ред: 

2.1. По т. 1 от дневния ред – „ЗА“ приемане на предлаганата промяна в състава 

на Съвета на директорите; 

2.2. По т. 2 от дневния ред – „ЗА“ приемане на предлагания мандат на Съвета 

на директорите; 

 

 

 

 



 

2.3. По т. 3 от дневния ред – „ЗА“ приемане на предлагания начин на 

определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението; 

2.4. По т. 4 от дневния ред – „ЗА“ приемане на предлагания проект за Правила 

за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на 

дружеството. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


