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 ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 

Относно: Определяне на представител на Община Братя Даскалови в 

предстоящото Извънредно Общо събрание на акционерите на Университетска 

многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – 

Стара Загора. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В Община Братя Даскалови постъпи покана от проф. Йовчо Йовчев, изпълнителен 

директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р 

Стоян Киркович” АД – Стара Загора, с която на основание чл. 223, ал. 3, във връзка с чл. 

223, ал. 4 от ТЗ и във връзка с писмо с изх. № 20-00-867/03.12.2020 г. и писмо с изх. № 20-

00-945/29.12.2020 г. на министъра на здравеопазването се свиква Извънредно Общо 

събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.02.2021 г. от 11.00 часа, в 

заседателната зала намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на 

дружеството – гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 2.  

Дневният ред се съдържа в поканата за свикване на събранието. 

 

 Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното                                         

     

РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 226 и чл. 227 от Търговския закон, 

Общински съвет Братя Даскалови, реши:  

 

1. Определя Иван Димитров Жеков, общински съветник в Общински съвет 

Братя Даскалови за представител на Община Братя Даскалови в 

Извънредното Общо събрание на акционерите на Университетска 

многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” 

АД – Стара Загора, което ще се проведена 10.02.2021 г. от 11.00 часа в  
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заседателната зала намираща се на първия етаж в сградата на адреса на 

управление на дружеството – гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 2. 

 

2. При липса на кворум, определя Иван Димитров Жеков, общински съветник в 

Общински съвет Братя Даскалови за представител на Община Братя 

Даскалови в Извънредното Общо събрание на акционерите на 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р 

Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 24.02.2021 г. от 

11.00 часа, в заседателната зала намираща се на първия етаж в сградата на 

адреса на управление на дружеството – гр. Стара Загора, ул. „Генерал 

Столетов” № 2. 

 

3. Упълномощава Иван Димитров Жеков да гласува съобразно интересите на 

Община Братя Даскалови по предложените проекторешения от дневния ред. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 
 

 

 

 Съгласувал: 
 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 
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