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До:      
 
 

 

П О К А Н А 
от 

Георги Любенов Костов- 
Председател на Общински съвет-Елин Пелин 

 
Общински съвет-Елин Пелин в качеството си на упражняващ правата на 

едноличния собственик на капитала на Общинските търговски дружества, на основание 
чл.25, чл.27 и чл.28  от ЗМСМА и чл.17 ал.1 т.1, във връзка с чл.66 от Правилника за 
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, на основание чл.10 и чл.11 от Общинска наредба за 
упражняване правата на собственост на Общината върху общинската част от капитала на 
търговските дружества, на основание  чл.138 ал.1, чл.139 ал.1, във връзка с чл.147 ал.2 и 
ал.3 от ТЗ, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с Покана вх.№08-
4468/16.11.2010г. от Управителя на „Медицински център І-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин 
Пелин и Покана вх.№08-4471/18.11.2010г.  от Управителя на „МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин 

 
 

                                                С В И К В А М : 
 
І. Общо събрание на ,, Медицински център І-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин 

на 25.11.2010г. /четвъртък/от 15.00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин 
при следния дневен ред: 

1. На основание чл.63 ал.4 от ЗЛЗ удължаване срока на Договора за възлагане 
управлението на търговско дружество „Медицински център І-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин 
Пелин от 03.12.2004г. с рег.№ ДГ-84/15.12.2004г. на Общината, сключен между Кмета на 
Община Елин Пелин и д-р Емилия Чорбаджийска. 

2. Вземане на решение за закупуване със собствени средства на методична кола, 
необходима за дейността на „Медицински център І-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин. 
Наличната към момента линейка е напълно амортизирана и не е в движение. 

3.  Разни 
 
ІІ. Общо събрание на ,,МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин на 25.11.2010г. 

/четвъртък/ от 15.30 часа  в заседателната зала на Община Елин Пелин при следния 
дневен ред: 

1. На основание чл.63 ал.4 от ЗЛЗ удължаване срока на Договора за възлагане 
управлението на търговско дружество  „МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин от 
03.12.2004г. с рег.№ ДГ-85/15.12.2004г. на Общината, сключен между Кмета на Община 
Елин Пелин и д-р Мая Методиева Микова-Луканова. 

2. Одобрява следния дневен ред на Общо събрание на „СХБАЛ-Елин Пелин” ООД: 
 - Вземане на решение за прекратяване участието на „МБАЛ-Елин Пелин” 

ЕООД гр.Елин Пелин в „СХБАЛ-Елин Пелин” ООД; 
 - Приемане на решение за избиране на Одиторски комитет в състав от 

трима души, които да установят финансово-счетоводният баланс на дружеството към 
момента на прекратяване на предизвестието по чл.22 ал.2 от Дружествения договор. 
Одиторският доклад да бъде представен на следващото Общо събрание на съдружниците. 

3.  Във връзка с горното, възлага на д-р Мая Методиева Микова-Луканова да 
представлява „МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД в Общото събрание на съдружниците на 
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дружението на „СХБАЛ-Елин Пелин” ООД, както и да гласува по начин възможно най-
благоприятен за „МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД във връзка с прекратяване на участието в 
„СХБАЛ-Елин Пелин” ООД, в рамките на разпоредбите на Търговския закон и 
Учредителния договор, като предложи на другият съдружник или трето лице да изкупи 
дела на „МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД в „СХБАЛ-Елин Пелин” ООД или да бъде намален 
капитала на „СХБАЛ-Елин Пелин” ООД след прекратяване на участието на „МБАЛ-Елин 
Пелин” ЕООД. 

 
 
 

 
    Председател на ОбС-Ел.Пелин: 

                                                                                      / Г.Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


