
Препис-извлечение от протокол № 3 
от 30.12.2019 година на заседание на 
Общински съвет Стражица по т.3 
от дневния ред: „Определяне на представител 
 на Община Стражица за участие в извънредно 
 Общо събрание на акционерите на МОБАЛ  
"Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, 
 което ще се проведе на 08.01.2020 година 
 от 11.00 часа в административната сграда  
на дружеството, намираща се в град 
 Велико Търново, ул. „Ниш” № 1 и 
 съгласуване на позицията му по въпросите,  
включени в предложения дневен ред.” 
 
 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 24 
  
 На основание чл.21, ал.1, т.9  и т 23  и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 226 от 
Търговския регистър, Общински съвет Стражица 

 

        Р Е Ш И : 
 
 
  
 1. Определя инж. Катя Атанасова Петрова, да представлява 
Общината в извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р 
Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на 
08.01.2020 година от 11.00 часа. 
 
 2. Оправомощава представителя на Община Стражица при 
провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ 
"Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на 
08.01.2020 година от 11.00 часа, а при липса на кворум на основание чл. 
227, ал. 3 от ТЗ ново ОСА ще се проведе на 31.01.2020г. в същия час, на 
същото място и при същия дневен ред и условия, да гласува по 
предложения дневен ред както следва: 
 
 2.1 По т.1 от дневния ред „ОСА приема предложената промяна в 
капитала на дружеството съгласно предложение за проекторешение по т. 1 



от дневния ред, представляващо приложение към писмо изх. 20-00-
858/26.11.2019 г. на Министъра на здравеопазването”. – „ПРОТИВ” 
 
 2.2 По т.2 от дневния ред „ОСА приема предложената промяна в 
Устава на дружеството съгласно предложение за проекторешение по т. 2 от 
дневния ред, представляващо приложение към писмо изх. № 20-00-
858/26.11.2019 г. на Министъра на здравеопазването“. – „ПРОТИВ” 
 
 3. Оправомощава представителя на Община Стражица да подписва и 
получава всякакви документи свързани с извънредно Общо събрание на 
акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, 
което ще се проведе на 08.01.2020 година от 11.00 часа, а при липса на 
кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ ново ОСА ще се проведе на 
31.01.2020г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и 
условия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВЯРНО ПРИ ОбС:   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
              /Ил.Маринов/ 
 


