
Препис-извлечение от протокол № 6 
От 18.01.2016 година на заседание на 
Общински съвет – Стражица по 
т. 1 от дневния ред: Определяне на  
представител на Община Стражица  
в извънредно Общо събрание  
на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД,  
ЕИК 104510514, със седалище и адрес на управление:  
гр. Велико Търново, ул. „Ниш”№ 1,  
което ще се проведе на 19.01.2016год.  
и съгласуване на позицията му по въпросите, 
 включени в предложения дневен ред 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 44 
На основание чл.21, ал.1, т.9  и т 23  и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 226 от ТЗ, 

Общински съвет Стражица  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя инж. Катя Атанасова Петрова - заместник кмет на Община 
Стражица да представлява Общината в извънредното Общо събрание на акционерите 
на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново, в което Община 
Стражица е акционер. 

2.Оправомощава  представителя на Община Стражица при провеждането на 
извънредното Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - 
гр. Велико Търново на 19.01.2016год., респективно  на 10.02.2016г. при липса на 
кворум, да гласува по предложения дневен ред както следва: 

2.1 За продажба на  УПИ ІІ (втори), кв. 136 по ПУП на гр. В Търново,  
представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.503.323 по КККР на гр. Велико 
Търново с площ 18706 кв.м., заедно с незавършен обект на строителството 
„Хирургичен блок”, включващ  бл. № 1 и изкоп за бл. № 2. – „ЗА” 

2.2 За продажба на  УПИ V (пети) кв. 141 по ПУП на гр. Велико Търново,  
представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.514.304 по КККР на гр. Велико 
Търново с площ 1450 кв.м., заедно с построената в същия сграда със застроена площ 
385 кв.м. и предназначение – „парова централа.” – „ЗА” 

3. Оправомощава представителя на Община Стражица да подписва и получава 
всякакави документи свързани с извънредното Общо събрание на акционерите на 
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД- гр. Велико Търново. 
           4. Оправомощава представителя на Община Стражица да информира Общото 
събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД- гр. Велико Търново 
за притеснението на Общински съвет Стражица, относно начина на провеждане на  
извънредното Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД. 
Общински съвет Стражица изказва становище, че по този начин може да се продаде и 
цялата МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД и предлага, ако е необходимо да се 
предприемат и действия в тази насока. 
 
 
  ВЯРНО ПРИ ОбС:         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:   
          /Ил.Маринов/ 


