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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 18/12.01.2021 г. 

от извънредно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 358 

 По т.1 от дневния ред – Определяне на представител на Община Горна Оряховица 

за  участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна 

Оряховица по дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ 

„Д-р Стефан Черкезов” АД – Велико Търново. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.220, ал.1, чл.221, т.11 и чл.226 от Търговския закон и 

чл.9 от Наредбата за управлението на търговски дружества с общинско имущество и 

общински предприятия, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Определя  Димитър Стойков Николов  – Председател на Общински съвет 

Горна Оряховица, да представлява Общината на извънредно Общо 

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

Велико Търново, което ще се проведе на 18.01.2021г. от 11.00 часа. 

 

2. При невъзможност за участие на Димитър Стойков Николов – Председател 

на Общински съвет Горна Оряховица в извънредно Общо събрание на 

акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново  

определя Николай Стефанов Георгиев – Заместник – кмет на Община Горна 

Оряховица, да представлява Община Горна Оряховица в извънредно Общо 

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

Велико Търново. 

 

3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане 

на извънредно Общо събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан 

Черкезов” АД, гр. Велико Търново  да гласува по предложения дневен ред 

по следния начин: 

 
3.1. По точка едно от дневния ред – Промяна в състава на Съвета на 

директорите, с проект за решение: „ОСА приема предложената 

промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на 

Божидар Тодоров Ангелов и избиране на Тодор Атанасов Табаков за 

член на Съвета на директорите“ – да гласува „ЗА“; 

3.2. По точка две от дневния ред – Определяне мандата на Съвета на 

директорите, с проект за решение: „ОСА определя мандата на Съвета 

на директорите за срок до провеждане на конкурс по реда на чл.21, 
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ал.1 от Закона за публичните предприятия, на основание §10 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане 

на Закона за публичните предприятия“ -  да гласува „ЗА“, 

3.3. По точка три от дневния ред – Определяне възнаграждението на 

членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управлението, с проект за решение: „ОСА определя 

възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер, формиран по 

реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия“ -  да гласува „ЗА“, 

3.4. По точка четири от дневния ред – Приемане на Правила за избор на 

регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на 

дружеството, с проект за решение: „ОСА приема Правила за избор на 

регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на 

дружеството“ -  да гласува „ЗА“. 

 

 

4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

получава всякакви документи свързани с извънредно Общо събрание на 

акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново.  

 

 „                                 „                                  „ 

 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    /ДИМИТЪР НИКОЛОВ/ 
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