
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 52 
От 27.05.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 681 
 
 
ОТНОСНО: Упълномощаването на представител на Община Враца за 

участие в редовно заседание на Общото събрание на МБАЛ „Христо 
Ботев”АД -  Враца 

 
     

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9  от ЗМСМА, чл.226 от Търговския закон ,чл. 22 и чл. 25 от 
Наредбата  за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските 
дружества на Общински съвет - Враца, Покана № 580/12.05.2010 г. за редовно Общо събрание 

на акционерите в МБАЛ”Христо Ботев”АД - Враца 
 

РЕШИ: 
 

1.Упълномощава д-р Костадин Никифоров Шахов – Кмет на Община Враца 
да представлява Община Враца на свиканото редовно заседание на Общото 
събрание на МБАЛ „Христо Ботев”АД -  Враца.  

 
2.Определя следния начин на гласуване на упълномощеното лице: 
2.1. По т.1 от дневния ред: Приемане Доклад на Съвета на директорите за 

дейността на дружеството през 2009 година – гласува „за”. 
2.2. По т.2 от дневния ред: Одобряване Годишен финансов отчет на 

дружеството за 2009 година – гласува „против”. 
2.3. По т.3 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на 

Съвета на директорите за дейността им през 2009 година – гласува „против”. 
 2.4. По т.4 от дневния ред: Избиране на предложения експерт-счетоводител 

за 2010 година – гласува „за”. 
2.5. По т.5 от дневния ред: Приемане предложена промяна в състава на 

Съвета на директорите – няма постъпила информация. Да направи възражение за 
непредоставяне на материали по тази точка от дневния ред, в указания от закона 
срок. 

2.6. По т.6 от дневния ред: Приемане предложение за определяне 
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите – гласува „за” и 
предлага членовете на Съвета на директорите, които не участват в управлението 
да не получават възнаграждение. 

2.7. По т.7 от дневния ред: Приемане предложена промяна в капитала на 
дружеството – гласува „против”. 

2.8. По т.8 от дневния ред: Приемане предложена промяна в Устава на 
дружеството – гласува „против”. 



2.9. По т.9 от дневния ред: Разни - да се повдигне въпросът за увеличаване 
на дяловия капитал на Община Враца в МБАЛ „Христо Ботев”АД -  Враца, 
съгласно Решение 420/16.11.2006 г. по Протокол № 41 на Общински съвет – 
Враца.  

 
3.Възлага на упълномощеното лице да представи  в Общински съвет – 

Враца в 7-дневен срок от провеждане на Общото събрание Протокол от същото. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 
                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":        
                 /Ел.Георгиева/  


