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Р ЕШЕНИ Е  
 

№ 14 / 19.01.2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 1 / 19.01.2012 г. 
 
 
ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на управителя на МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов – Елена“ ЕООД и избор на управител на дружеството до провеждането на 
конкурс 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, 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 Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община 
Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества; § 1а от Наредба № 
9 / 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, но не и от отговорност за действията му като 
управител на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” - Елена” ЕООД, д-р Кирил Асенов 
Хинов, с ЕГН **********, считано от 01.02.2012 година. 

2. Избира за управител на „МБАЛ „Д-р Д. Моллов” - Елена” ЕООД град Елена, 
който да управлява и представлява дружеството до провеждането на конкурс,  д-р 
Йорданка Иванова Садинова с ЕГН **********, считано от 01.02.2012 г. 

3. Възлага на кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, да сключи с 
новоизбрания управител, д-р Йорданка Иванова Садинова, Договор за управление 
на „МБАЛ „Д-р Д.Моллов” - Елена” ЕООД“ със срок до провеждането на конкурс 
по реда на § 1а от Наредба № 9 / 26.06.2000 г. „За условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения“. 

4. Упълномощава новоизбрания управител, д-р Йорданка Иванова Садинова с ЕГН 
**********, да подаде заявление за вписване в Търговския регистър на 
новонастъпилите обстоятелства по отношение на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” 
Елена” ЕООД. 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
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