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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 7  
 

Днес 29 октомври 2010 г. от 11.00 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 14 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха общинските съветници: г-жа Снежана Капинчева, г-н Калин Кършев и г-жа 

Росинка Георгиева. От Общинска администрация участие взеха кмета на общината г-н 

Сашо Топалов и заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев. 

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 14 общински съветника. 

Председателя на Общинския 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 

Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена. 

 Вн.: Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи като т.2 в 

проекта за дневен ред да се добави предложението за промяна в структурата и дейността 

на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена. 

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 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване като т.2 в проекта за дневен ред да се добави предложението за промяна в 

структурата и дейността на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 14, “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 

Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
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2. Предложение относно промяна в структурата и дейността на МБАЛ „Д-р 

Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена. 

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 Димитър Моллов – Елена” ЕООД 

гр.Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

освобождаване на досегашния управител на МБАЛ”Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД 

гр.Елена, като помоли в т.1 и т.3 от проекта за решение дата – считано от 01.10.2010 г. да 

се чете – считано от 01.11.2010 година . 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

д-р Георги Пеев – председател на ПК ”Здравеопазване, социални дейности”. Постоянната 

комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.10.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за освобождаване на досегашния управител на МБАЛ”Д-р Димитър 

Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Какво означава, че освобождаваме от 

длъжност управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена д-р 

Йордан Жезанов, но не го освобождаваме от отговорност за действията му като управител 

на дружеството? 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: При извършване одит на „МБАЛ „Д-р Димитър 

Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена и при констатирани нарушения в нормативната уредба, 

управителя на дружеството д-р Йордан Жезанов носи отговорност за действията си като 

управител на дружеството. 

Председателя на Общинският съвет г-н Симеон Кънчев предложи: 

І-во в т.3 от проекта за решение да се добави ЕГН и постоянен адрес на д-р 

Йорданка Иванова Садинова; 

ІІ-ро в проекта за решение да се добави нова точка 4 със следния текст:” Възлага на 

кмета на общината да сключи договор за управление.”, а настоящата точка 4 да стане т.5. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

направеното предложение за допълнение в т.3 от проекта за решение да се добави ЕГН и 

постоянен адрес на д-р Йорданка Иванова Садинова на предложението за освобождаване 

на досегашния управител на МБАЛ”Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

направеното предложение за допълнение на проекта за решение - да се добави нова точка 

4 със следния текст:” Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление.”, а 

настоящата точка 4 да стане т.5 на предложението за освобождаване на досегашния 

управител на МБАЛ”Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена: 

“ЗА” – 14, “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 

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

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 101/21.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Освобождаване на досегашния управител на МБАЛ ”Д-р Димитър 

Моллов - Елена” ЕООД гр.Елена 

 
Постъпило е заявление вх.№ АО.02.06-434/20.09.2010г. до кмета на община Елена 

от д-р Йордан Василев Жезанов – управител на ”МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” 

ЕООД гр.Елена за освобождаване от заеманата длъжност от 01.10.2010 г. и предложение 

от кмета на общината г-н Сашо Топалов за уважаване на молбата, и избор на нов 

управител на „МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” ЕООД град Елена д-р Йорданка Иванова 

Садинова. 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА , чл.147, ал.1 и ал.2 и 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 в търговски дружества (ЕООД, ЕАД, ООД и 

АД) и Договор №РД.02.11-129/30.09.2009 г. за управление на еднолично дружество с 

ограничена отговорност с общинско участие 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, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И :  

 
1. Освобождава от длъжност управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” 

ЕООД гр. Елена д-р Йордан Василев Жезанов с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. 

Елена, ул. „Острец” № 6, считано от 01.11.2010г. 

2. Не освобождава управителя на дружеството д-р Йордан Василев Жезанов от 

отговорност за действията му като управител на дружеството. 
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3. Избира за управител на „МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” ЕООД град Елена д-р 

Йорданка Иванова Садинова с ЕГН **********, с постоянен адрес гр.Елена, 

ул.”Килъжевци” № 35, който ще управлява и представлява дружеството за срок до 

провеждане на конкурс, считано от 01.11.2010г. 

4. Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление. 

5. Възлага на новоизбрания управител да подаде заявление за вписване на 

промените в Търговския регистър. 

 

 

ПО ВТОРА 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 промяна в 

структурата и дейността на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

промяна в структурата и дейността на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД 

гр.Елена, като помоли в основанието на предложението да бъде отстранена техническата 

грешка – „чл.47, ал.3” да бъде заменен с „във връзка с § 68 от ПЗР”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

д-р Георги Пеев – председател на ПК ”Здравеопазване, социални дейности”. Постоянната 

комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.10.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за промяна в структурата и дейността на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – 

Елена” ЕООД гр.Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

предложението за промяна в структурата и дейността на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – 

Елена” ЕООД гр.Елена: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 102/29.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна в структурата и дейността на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – 

Елена” ЕООД, гр.Елена 

 

Постъпило е предложение с вх. № РД.02.18-494/28.10.2010 г. от управителя на 

МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД - гр. Елена, в което се предлага да се 

промени структурата и дейността на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД, гр. 

Елена. 

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

администрация, във връзка с § 68 от ПЗР към Закона за лечебните заведения, Наредба № 

49 от 18.10.2010 на МЗ за основните изисквания, на които трябва да отговарят 

устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и 

домовете за медико- социални грижи, писмо на министъра на здравеопазването № 24-00-

45/26.10.2010 г. и предложението на управителя на МБАЛ„Д-р Димитър Моллов – Елена” 

ЕООД гр. Елена ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И :  

 
1. Променя структурата и дейността на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД, 

гр. Елена както следва: 

1.1. Отделение по вътрешни болести – 14 легла. 

1.2. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – 10 легла. 

1.3. Отделение по детски болести – 10 легла. 

1.4. Отделение по акушерство и гинекология – 10 легла. 

1.5. Отделение за долекуване и продължително лечение – 15 легла. 

1.6. Спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа – 5 легла. 

 

 

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

Кънчев закри 17-то заседание на Общински съвет – Елена в 12.00 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 


