
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 711 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 

 

 

ОТНОСНО: Провеждане на редовно годишно заседание на Общо събрание на 

акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД –                

гр. Велико Търново 

 

 

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

администрация (ЗМСМА), чл. 221 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), чл. 31 и               

чл. 34 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в 

публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, 

гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приета с Решение                                   

№ 489/27.05.2021 г., Прот. № 29 на Общински съвет – Свищов, във връзка с покана 

за свикване на Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ 

АД – гр. Велико Търново (с регистрационен индекс № 26-00-262/31.03.2022 г. при 

Община Свищов) и предложение с Вх. № 1342/12.04.2022 г. от д-р Генчо Генчев – 

Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 
 

Упълномощава Иван Шопов – зам.-кмет „БИП“ на Община Свищов, а при 

невъзможност Пламен Петков – директор на дирекция „ИПКТО“ при Община 

Свищов да представлява Община Свищов на редовното годишно заседание на 

Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД –             

гр. Велико Търново, което ще се проведе на 04.05.2022 г. от 11.00 ч. в 

административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново,      

ул. „Ниш“ № 1, с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред, по 

следния начин: 

1. По т. 1 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“; 

2. По т. 2 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“; 

3. По т. 3 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“; 

4. По т. 4 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“; 

5. По т. 5 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“; 

6. По т. 6 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“. 



При липса на кворум, представителят да вземе участие в заседание на Общото 

събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД на 20.05.2022 г. от 

11:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и условия. 

МОТИВИ: С покана с изх. № СД-33/31.03.2022 г. (рег. индекс № 26-00-

262/31.03.2022 г. при Община Свищов) изпълнителният директор на МОБАЛ „Д-р 

Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново свиква редовно годишно Общо 

събрание на акционерите на 04.05.2022 г. от 11.00 ч. в административната сграда на 

дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, съгласно обявения 

в поканата дневен ред. 

С оглед осигуряването на участие в редовното заседание на Общото събрание 

на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, е необходимо да бъде упълномощен 

представител на Община Свищов и да се определи мандатът му при гласуване на 

решенията. 

 
В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 25, “Против” – 2 и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


