Препис
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски прие
Р Е Ш Е Н И Е
№184
гр. Левски, 11.09.2012 г.
относно: Приемане на Доклада на експерта за външна оценка на
медицинската дейност, осъществявана от „МБАЛ-Левски” ЕООД гр.
Левски
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Р Е Ш И:
1. Приема доклада на експерта за външна оценка на
медицинската дейност на „МБАЛ-Левски” ЕООД гр. Левски.
2. В срок до 30.10.2012 г. задължава Управителя на „МБАЛ
Левски” ЕООД да представи мерки и действия във връзка с доклада
на експерта за външна оценка за оцеляване и стабилизиране на
„МБАЛ Левски” ЕООД .
3. В срок до 30.10.2012 г. Управителя на дружеството да
представи пред Общинския съвет и кмета на Общината
погасителния план за натрупаните задължения.
4. В срок до 30.10.2012 г. Управителя на дружеството да
представи пред Общинския съвет и кмета на Общината преглед на
лекарствената политина на дружеството и мерки за подобряването
и.
5. В срок до 30.11.2012 г. задължава Управителя на „МБАЛ
Левски” ЕООД да представи и съгласува бизнес план за 2013
година.
6. Задължава Управителя на „МБАЛ Левски” ЕООД с оглед на
незадоволителните резултати на вътрешно и хирургично отделение
да проведе конкурс за началник отделение.
7. Задължава Управителя на „МБАЛ Левски” ЕООД и Кмета на
Община Левски да обсъдат възможността да се създаде

Медицински център като дъщерно дружество на „МБАЛ Левски”
ЕООД. Да бъдат определени функциите, задачите и финансирането
на МЦ.
8. Задължава Кмета на Община Левски да извърши проучване
на възможностите,за подобряване на общото финансиране на
болницата чрез използване на средствата по оперативните
програми.
9. Задължава Кмета на Община Левски да представи доклад
анализ от специалисти на Общинската администрация компетентна
оценка за възможността да се промени отоплителната инсталация с
оглед намаляване на отопляемите помещения за болнична помощ.
10. Задължава Кмета на Община Левски да извърши промени в
наредбата за общинските жилища, в които да бъде предвидено
настаняване на лекарите, идващи от други населени места.
11. Задължава Кмета на Община Левски да организира публично
представяне на „МБАЛ Левски” ЕООД, на неговите отделения и
дейности, чрез публикации в Общински вестник.
ГЛАСУВАЛИ :
За – 15 общински съветници.
Против – 1,
Въздържали се – няма.

ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
ЛИДА ВЛАДИМИРОВА: /п/
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Лида Владимирова:
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”

