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  ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 
 
 

До:   
............................................ 
............................................ 

 
 

П О К АН А 
от 

Георги Любенов Костов- 
Председател на Общински съвет-Елин Пелин 

 
 

Във връзка с качеството на Общински съвет-Елин Пелин като упражняващ 
правата на собственост на  Община Елин Пелин в качеството й на едноличен собственик 
на капитала на Общинските търговски дружества, на основание чл.25, чл.27, чл.28 и чл.29 
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, във връзка с чл.147 ал.2 от ТЗ, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във 
връзка с Покана вх.№08-5157 /1/ от 16.05.2011г. на Управителя на „Газо-енергийно 
дружество-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин,  Покана вх.№08-5192/1/ от 16.05.2011г. от 
Управителя на „Синанец” ЕООД гр.Елин Пелин, Покана вх.№08-5161 /1/ от 16.05.2011г. на 
Управителя на „МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД и Покана вх.№ 08-5082/1/ от 16.05.2011г. от 
Управителя на „Медицински център І-Елин Пелин” ЕООД 

 

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

Пелин на 26.05.2011г. от 14.00 часа  в заседателната зала на Община Елин Пелин при 
следния дневен ред: 

1. Приемане на годишен счетоводен отчет за 2010г. на „Медицински център І-Елин 
Пелин” ЕООД. 

2. Вземане на решение за освобождаване на управителя на „Медицински център І-
Елин Пелин” ЕООД  от отговорност. 

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на „Медицински център І -
Елин Пелин” ЕООД за 2010г. 

4. Разни. 
 
 
ІІ. Общо събрание на ,,М Б А Л-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин на 

26.05.2011г. от 14.30 часа  в заседателната зала на Община Елин Пелин при следния 
дневен ред: 

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД за 2010 година. 
2. Приемане на годишен счетоводен отчет за 2010г. на „МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД. 
3. Вземане на решение за освобождаване на управителя на „МБАЛ-Елин Пелин” 

ЕООД от отговорност. 
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на „МБАЛ-Елин Пелин” 

ЕООД за 2010г. 
5. Разни 
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ІІІ. Общо събрание на ,,Газо-енергийно дружество-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин 
Пелин на 26.05.2011г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин при 
следния дневен ред: 

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на „Газо-енергийно дружество-Елин 
Пелин” ЕООД за 2010 година. 

 
2. Вземане на решение за освобождаване на управителя на „Газо-енергийно 

дружество-Елин Пелин” ЕООД от отговорност. 
3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на „Газо-енергийно 

дружество-Елин Пелин” ЕООД за 2010г. 
4. Разни  
 
 
ІV. Общо събрание на ,,Синанец” ЕООД гр.Елин Пелин на 26.05.2011г. от 15.30 

часа  в заседателната зала на Община Елин Пелин при следния дневен ред: 
1. Приемане на Отчет за работата и Годишен счетоводен отчет за 2010г. на 

„Синанец” ЕООД гр.Елин Пелин. 
2. Вземане на решение за освобождаване на управителя на „Синанец” ЕООД 

гр.Елин Пелин от отговорност. 
3. Разни 
 
 
Материалите за насрочените Общи събрания на общинските дружества са на 

разположение за разглеждане в кабинета на Общински съвет – Елин Пелин всеки ден до 
25.05.2011г. от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. 

 
      
 
 
 
 

Председател на ОбС-Ел.Пелин: 
          / Г.Костов/ 

 


