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П Р О Т О К О Л 
 

№ 2 
 

Днес 11.02.2005 г. от 14.30 часа в малката зала на Община Елена се проведе  
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на заседанието участие 
взеха  13 общински съветници от общо  17, като отсъстваха общинските съветници: д-
р Иван Иванов, Кремена Славчева, инж. Дилян Млъзев и инж. Иван Маринов. От 
Общинска администрация участие взеха :  кмета на общината г-н Сашо Топалов, г-жа 
Валентина Мирчева – секретар на общината, г-жа Елка Николова – директор “ФБУС”, 
г-жа Анета Евтимова – директор „ХД”, г-жа Мария Симеонова – мл.експерт „ЧР”, Стоян 
Пенков – кмет на с. Константин, Стефан Няголов – кмет на с. Беброво, Зоя Ангелова – 
кмет на с. Майско, Назифе Кямилова – кмет на с. Каменари, Иван Шубърков – кметски 
наместник  с. Илаков рът, Сийка Николова – кметски наместник  с. Марян, Силвия 
Йорданова – кметски наместник с.Чакали, Михаил Трашлиев – кметски наместник с. 
Костел и граждани.  

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 
необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2  от ЗМСМА 
откри заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 13 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 гр.Елена и избиране на нов управител. 

              Вн.: Председателя на ОбС 
 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата по 
внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – 1,  “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 гр.Елена и избиране на нов управител. 

              Вн.: Председателя на ОбС 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с 
предложението за освобождаване на досегашния управител на „МБАЛ” Д-р Д.Моллов” 
– Елена” ЕООД гр.Елена и избиране на нов управител. 

В 14.45 часа в залата влиза общинската съветничка Кремена Славчева.  
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет даде думата за изказване становище на: 

инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 10.02.2005 г. от 16.30 
часа  предложението за освобождаване на досегашния управител на „МБАЛ” Д-р 
Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена и избиране на нов управител, като го подкрепя с 4 
гласа „за” и 1 „против”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев помоли г-н Красимир 

Николов да не участва в гласуването на основание чл.37 от ЗМСМА и чл.20, ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 
комисии и взаимодействието им с общинската администрация. 

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

предложението за освобождаване на досегашния управител на „МБАЛ” Д-р Д.Моллов” 
– Елена” ЕООД гр.Елена и избиране на нов управител: 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛАНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9/11.02.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Освобождаване на досегашния управител на „МБАЛ”Д-р 
Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена и избиране на нов управител 

 
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 и чл.147, ал.1 и ал.2 

от Търговския закон и 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/, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

Р Е Ш И: 
 
1. Освобождава от длъжност досегашния управител на „МБАЛ Д-р Д.Моллов – 

Елена” ЕООД гр.Елена д-р Стефан Димитров Минчев от гр.Елена, ул.”Ив.Момчилов” № 
89 вх.Б, с ЕГН **********. 

2. Освобождава д-р Стефан Димитров Минчев от отговорност за действията му 
като управител на дружеството за 2004 година.  

3.Избира за управител на МБАЛ ”Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена. 
въз основа на проведен конкурс д-р Иван Димитров Иванов от гр.Елена, 
ул.”Ст.Михайловски” № 11, с ЕГН **********, който ще управлява и представлява 
дружеството. 
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4. Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление на МБАЛ ”Д-

р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена за срок от три години. Задължава 
определеният управител в срок от седем дни от решението на Общински съвет – 
Елена да предприеме действия по вписване на новопостъпилите обстоятелства в 
Търговския регистър. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н 
Симеон Кънчев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.10 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 
Районна прокуратура – Елена, и Кмета на Община Елена за сведение. 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА: 

(Симеон Кънчев) 
 
 
 

Изготвил протокола 
Главен специалист ОбС: 

   (Станислава Кабакова) 
 

 
 
 
 

 


