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                                                                         РЕШЕНИЕ № 204 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 30 ОТ 23.12.2021 г. 

 

 Относно: Участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за 

активно лечение „Света Петка”” АД гр. Видин  

 

 
Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 226 от Търговския закон, във връзка с постъпило 

Писмо с вх. ОбС № 345 - 121/03.12.2021 г. от Изпълнителния директор на „МБАЛ „Света Петка”” АД гр. 

Видин, Общински съвет Чупрене определя да бъде представляван от общинския съветник Радостина 

Александрова Ранчинска в извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Петка”” АД гр. 

Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119, което ще се проведе на 30.12.2021 г. от 11,00 часа, на адреса на 

управлението, в кабинета на изпълнителния директор на дружеството /резервна дата 13.01.2022 г. от 

11,00 часа на същото място и при същия дневен ред/ и да гласува, както следва, при следния дневен ред: 

 

1.  Приемане на „Бизнес програма за развитието на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин за периода от 

2021 г. до 2023 година”. 

 Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема „Бизнес програмата за развитието 

на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин за периода от 2021 г. до 2023 година”  - ДА.  

 

 Мотиви: Постъпила е покана с вх. ОбС № 345 - 121/03.12.2021 г. от Изпълнителния директор на 

„МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин, с което акционерите се поканват да вземат участие в извънредно 

общо събрание, при обявен в поканата дневен ред. Общински съвет - Чупрене трябва да вземе решение, с 

което да определи свой представител в Общото събрание на акционерите на дружеството и начина, по 

който да гласува по дневния ред. 

 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ОТВОД” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували поименно 10 (десет) съветника.  

Г-жа Ранчинска дава отвод при гласуването. 

 

„ЗА” - 10 (десет) гласа  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0  

„ПРОТИВ” – 0  
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Предложението се приема с 10 (десет) гласа „ЗА”.  

 

 

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                     /Е.Петрович /                                                                            / И.Велков / 

 


