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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 34 / 05.05.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 05.05.2011 г. 

 

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

Моллов”-Елена” ЕООД гр.Елена и избор на нов управител 

 

Постъпило е заявление вх.№ АО.02.06-56/14.02.2011 г. до кмета на община 

Елена от д-р Йорданка Иванова Садинова – управител на МБАЛ „Д-р Димитър 

Молов”-Елена” ЕООД гр. Елена за освобождаване от заеманата длъжност и 

предложение от кмета на община Елена г-н Сашо Топалов, за избор на нов управител 

д-р Кирил Асенов Хинов. 

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.15, ал.1, т.11 от Наредба за условията и реда за 

упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на 

търговските дружества и Договор №РД.02.11-126/05.11.2010 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 Молов”-Елена” 

ЕООД гр. Елена д-р Йорданка Иванова Садинова с ЕГН 570205****, с 

постоянен адрес гр. Елена, ул. „Килъжевци” №35, считано от датата на вземане 

на решение от ОбС Елена. 

2. Не освобождава управителя на дружеството д-р Йорданка Иванова Садинова от 

отговорност за действията й като управител на дружеството. 

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

Кирил Асенов Хинов, с ЕГН 660209****, с постоянен адрес с.Самоводене, ул. 

“Опълченска“ № 43, който ще управлява и представлява дружеството за срок до 

провеждане на конкурс, считано от датата на вземане на решение от ОбС 

Елена. 

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

промените в Търговския регистър. 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


