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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1   
 

Днес 9 януари 2009 г. от 14.15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 12 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха общинските съветници: Лазар Костов, Милко Моллов, Христо Иванов, 

Валентин Гуцов и Йордан Димитров. От Общинска администрация участие взеха кмета на 

общината г-н Сашо Топалов, заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, секретаря 

на общината г-жа Валентина Мирчева. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 

необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред : 

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 

1. Предложение относно освобождаване на досегашния управител на „МБАЛ „Д-р 

Д.Моллов – Елена” ЕООД град Елена и избиране на нов управител. 

Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 

1. Предложение относно освобождаване на досегашния управител на „МБАЛ „Д-р 

Д.Моллов – Елена” ЕООД град Елена и избиране на нов управител. 

Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 

освобождаване на досегашния управител на „МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” ЕООД град 

Елена и избиране на нов управител. 

В залата влиза общинския съветник г-н Милко Моллов. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 
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Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

освобождаване на досегашния управител на „МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” ЕООД град 

Елена и избиране на нов управител. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-ца Магдалена Борисова – общински съветник: По т.2 от проекта за решение, смятам че 

Общинският съвет трябва да се произнесе, като не освобождава д-р Иванов от отговорност 

за действията му като управител на дружеството.  В т.3 от проекта за решение не става 

ясно от кога се назначава д-р Садинова за управител на МБАЛ „Д-р Д.Моллов” – Елена”. 

Предлагам да фиксираме точна дата: считано от 01.01.2009 година, а в т.1 от проекта за 

решение да се добави текста: считано от 01.01.2009 година. 

 Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Нямам нищо против направените предложения от 

г-ца Борисова. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Милко Моллов – общински съветник: Поддържам предложението на г-ца Борисова, 

така ще се предпазим да не създадем прецедент ако има други случаи на освободени 

управители на общински дружества. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване т.1 от 

проекта за решение на предложението за освобождаване на досегашния управител на 

„МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” ЕООД град Елена и избиране на нов управител да 

придобие следната редакция: 

1. Освобождава от длъжност досегашния управител на “МБАЛ “Д-р Д.Моллов” – 

Елена” ЕООД град Елена д-р Иван Димитров Иванов с постоянен адрес, община Елена, с. 

Донковци № 14, ЕГН **********, считано от 01.01.2009 година. 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложение т.2 от проекта за решение на предложението за освобождаване 

на досегашния управител на „МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” ЕООД град Елена и 

избиране на нов управител да придобие следната редакция: 

2. Не освобождава д-р Иван Димитров Иванов от отговорност за действията му като 

управител на дружеството. 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложение т.3 от проекта за решение на предложението за освобождаване 

на досегашния управител на „МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” ЕООД град Елена и 

избиране на нов управител да придобие следната редакция: 

3. Избира за управител на “МБАЛ “Д-р Д..Моллов” – Елена” ЕООД град Елена д-р 

Йорданка Иванова Садинова.,  който ще управлява и представлява дружеството за срок до 

провеждане на конкурс, считано от 01.01.2009 г. 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за освобождаване на досегашния управител на „МБАЛ „Д-р 

Д.Моллов – Елена” ЕООД град Елена и избиране на нов управител: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ отсъства 
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4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ отсъства 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ отсъства 
15 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
16 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1/09.01.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Освобождаване на досегашния управител на “МБАЛ “Д-р Д.Моллов – 

Елена” ЕООД град Елена и избиране на нов управител 

 

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

администрация, чл. 147, ал.1 и ал. 2, във връзка с чл. 137, ал.1, т. 5 от Търговския закон, чл. 

7, ал. 1, т.6 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Елена 

върху капитала на търговски дружества (ЕООД, ЕАД, ООД и АД), Договор № РД.02.11-12 

от 22.02.2005 г. за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с 

общинско участие и анекс към договора от 17.10.2008 г и на основание   § 1а от 

Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с предизвестие от д-р Иван Димитров Иванов за 

прекратяване  на договора му по негово желание, вх. № АО.02.06-226 от 01.12.2008 г., 

Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Освобождава от длъжност досегашния управител на “МБАЛ “Д-р Д.Моллов” – 

Елена” ЕООД град Елена д-р Иван Димитров Иванов с постоянен адрес, община Елена, с. 

Донковци № 14, ЕГН **********, считано от 01.01.2009 година. 

2. Не освобождава д-р Иван Димитров Иванов от отговорност за действията му като 

управител на дружеството; 

3. Избира за управител на “МБАЛ “Д-р Д..Моллов” – Елена” ЕООД град Елена д-р 

Йорданка Иванова Садинова, който ще управлява и представлява дружеството за срок до 

провеждане на конкурс, считано от 01.01.2009 г. 

4. Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление на “МБАЛ “Д-р 

Д.Моллов” – Елена” ЕООД град Елена с новоизбрания управител за срока по т.3 от 

настоящото предложение; 
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5. Възлага на новоизбрания управител да подаде заявление за вписване на 

промените в Търговския регистър 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 

Кънчев закри 1-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.00 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

Изготвил: 

Станислава Кабакова 

Гл. специалист ОбС 


