ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 62 / 11.06.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 6 / 11.06.2015 г.
Относно: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения
от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.
Велико Търново на редовно годишно събрание

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 25 от Наредбата
за условията и реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част
от капитала на търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
Възлага на ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет и представител на
Община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан
Черкезов” АД, да гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството,
насрочено за 15.06.2015 г. (или при липса на кворум - за 30.06.2015 г.) по
въпросите, включени в дневния ред, както следва:
1. По т. 1 от дневния ред – ЗА приемане доклада на Съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2014 г.;
2. По т. 2 от дневния ред – ЗА одобряване годишния финансов отчет на
дружеството за 2014 г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания
одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2014 г.;
3. По т. 3 от дневния ред – ЗА приемане консолидирания доклад за дейността за
2014 г.;
4. По т. 4 от дневния ред – ЗА приемане консолидирания годишен финансов отчет
за 2014 г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за
проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2014 г.;
5. По т. 5 от дневния ред – ЗА предложения проект за решение, а именно: „Общото
събрание на акционерите не разпределя печалба от дейността на дружеството за
2014 г., тъй като няма отчетена такава“;

6. По т. 6 от дневния ред – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ освобождаване от отговорност
членовете на Съвета на директорите Светла Стоилова Истаткова, д-р Анета
Кирилова Маноилова - Григорова и д-р Стефан Филев Филев за дейността им
през 2013 и 2014 г.;
7. По т. 7 от дневния ред – ЗА избора и назначаването на регистрирания одитор
Валентин Николов Влайчев с диплом № 0465 за проверка и заверка на годишния
финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2015 г.;
8. По т. 8 от дневния ред (в случай, че се разглежда) – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ;
9. По т. 9 от дневния ред – ЗА, съгласно проекта за решение в поканата за
свикване на Общо събрание на акционерите;
10. По т. 10 от дневния ред (в случай, че се разглежда) – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ;
11. По т. 11 от дневния ред (в случай, че се разглежда) – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА

