ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение №
2/ прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 602
гр. Левски, 27.11. 2014 г.
относно: Избор на управител на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски
На основание чл.137, ал.1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския
закон, чл. 21, ал.1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; чл.6, ал.2 от Наредба № 3 за условията
и реда на упражняване правата на собственик от Община Левски
върху общинската част от капитала на търговските дружества, в
граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, на Общински
съвет – Левски и Протокол от 11.11.2014г., на комисия определена с
Решение № 542/31.07.2014г. и № 580/25.09.2014г. на Общински
съвет - Левски,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава класирането на участниците в присъствения
конкурс за управител на “МБАЛ Левски”ЕООД гр.Левски, както
следва:
първо място - д-р Димитър Маринов Иванов
второ място - д-р Ангел Петков Ангелов
2.Определя д-р Димитър Маринов Иванов за спечелил
конкурса за управител на “МБАЛ Левски”ЕООД гр.Левски.
3. В пет дневен срок, комисията по провеждането на конкурса
да обяви класирането по т.1 на информационното таблото на
третия етаж в сградата на Общинска администрация – Левски и
уведоми участниците за това.
4. Възлага на Кмет на Община Левски в двуседмичен срок
след изтичане на определеният в Наредба №9 от 26.06.2000г. за
условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане на

управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните
заведения, срок за обжалване, да издаде заповед за назначаване
на д-р Димитър Марин Иванов, спечелил конкурса за управител на
“МБАЛ Левски”ЕООД гр.Левски и сключи договор за управление в
който се определят правата, задълженията и възнаграждението му
при спазване на реда и условията на Наредба № 3 за условията и
реда на упражняване правата на собственик от Община Левски
върху общинската част от капитала на търговските дружества, в
граждански дружества и сдружения с нестопанска цел.
5. Определя месечно възнаграждение на д-р Димитър
Маринов Иванов, като управител на ”МБАЛ Левски”ЕООД гр.Левски
в размер на 250% от средната месечна брутна работна заплата на
дружеството.
6. Освобождава д-р Драгош Богданов Методиев от длъжността
прокурист на “МБАЛ Левски”ЕООД гр.Левски, поради избиране на
управител на дружеството чрез конкурс, като не снема от него
отговорността за извършените от него управленски действия и
взети решения.
7. Възлага на новоизбрания управител на “МБАЛ Левски”ЕООД
гр.Левски д-р Димитър Маринов Иванов да извърши необходимите
правни и фактически действия за вписване на промяната в
управлението на дружеството в Търговския регистър, след
сключване на договор за управление.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 14 общински съветници,
Против – 1,
Въздържали се – 4.
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