ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение
№ 1/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 226
гр. Левски, 22.12.2016г.
относно: Освобождаване управителя на „МБАЛ Левски” ЕООД
гр.Левски и възлагане управлението и представителството на
дружеството на временно изпълняващ длъжността управител

На основание чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ във връзка с чл.147, ал.2
от ТЗ и чл.3, ал.1 от ЗЛЗ, §1а от Наредба № 9, както и чл.21, ал.1,
т.9 от ЗМСМА, и чл.6, ал.2 от Наредба № 3 за условията и реда за
упражняване правата на собственик от Община Левски върху
общинската част от капитала на търговските дружества, в
граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1.Освобождава д-р Димитър Маринов Иванов от длъжността
Управител на „МБАЛ Левски” ЕООД гр.Левски.
2.Не освобождава д-р Димитър Маринов Иванов от
отговорност за дейността му като управител на „МБАЛ Левски”
ЕООД гр.Левски
3.Възлага на Кмета на Община Левски да прекрати договора
за възлагане на управление на дружеството, сключен на
27.01.2015г. с д-р Димитър Маринов Иванов.
4.Избира г-жа Евгения Петрова Иванова за управител на
„МБАЛ Левски” ЕООД гр.Левски, след влизане в сила на решението
на Общински съвет – Левски и е до провеждане на конкурс за
длъжността по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от
Министерството на здравеопазването, но за не повече от 90 дни.

5.Упълномощава Кмета на Община Левски да сключи договор
за възлагане на управлението на „МБАЛ Левски” ЕООД гр.Левски
с г-жа Евгения Петрова Иванова.
6.Определя месечно възнаграждение на управителя в размер
на 250 на сто от отчетената средно месечна брутна работна
заплата в дружеството.
7.Възлага на г-жа Евгения Петрова Иванова да извърши
необходимите правни и фактически действия и заяви за вписване
настъпилите промени по партидата на дружеството в Агенция по
вписванията към Търговския регистър.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 20 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – 1.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА: /п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

