
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 39 

от 20.10.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 503 

 

Относно: Вземане на решение от Общинския съвет, в качеството му на 

орган, упражняващ правата на Общината в търговските дружества за 

упълномощаването на представител на Община-Враца за участие в общото 

събрание на МБАЛ Христо Ботев гр. Враца, като дружество с  

общинско участие.   
 

О Б Щ И Н С К И Я    С Ъ В Е Т 

на основание чл. 21, ал.2, вр. чл. 21, ал.1, т. 9  от ЗМСМА, вр. чл. 22 и чл. 25 от 

Наредбата  за упражняване на правата на собственост на Община Враца в 

търговските дружества на Общински съвет Враца, чл. 226 от Търговския 

закон и Покана за Общо събрание на МБАЛ”Хр. Ботев” Враца за 29.10.2009 

год. 

Р   Е   Ш   И: 

1.Упълномощава Кмета на Община Враца или упълномощено от него лице  

да представлява Община Враца на свиканото извънредно Общото събрание на 

МБАЛ „Христо Ботев” гр. Враца на 29.10.2009 год.  

 

2.Определя следния начин на гласуване на упълномощеното лице: 

2.1 По т.1 – да не се приема отчета. 

 

2.2. По т.2 – да гласува „ЗА”, но без да бъдат освободени от отговорност 

членовете на Съвета на Директорите. 

- предлага за член на Съвета на директорите д-р Слави Георгиев-Зам.-Кмет 

по здравеопазване и социални дейности на Община Враца за  представител на 

Община Враца 

 

2.3 По т.3 – мандата на новоизбрания Съвет на директорите да бъде 3 

години. 

2.4 По т.4 – възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на 

директорите да бъде 80% от възнаграждението на предходния съвет. 

 

2.5 По т.5 Разни да се повдигне въпроса за : 

-Увеличаване на дяловия капитал на Община Враца в акционерно 

дружество МБАЛ”Христо Ботев”АД –Враца,съгласно Решение № 420/16.11.2006 

г. по Протокол № 41 на ОбС-Враца; 

- Основанията за издаване на констативен нотариален акт с който е 

признато право на собственост върху общинска земя, която е в регулация и 

върху нея са построени сгради на  МБАЛ”Христо Ботев”АД –Враца.  



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

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

от същото. 

   

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /К.Шахов/    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/  

 

 


