ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№21
Днес 20.03.2017г. се проведе извънредно заседание на Общинския съвет
на Община Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1. Тихомир Василев Вълчев;
2. Росен Данчев Цолов;
3. Христина Петкова Тодорова;
4. Веска Иванова Миндинска
5. Божидар Тодоров Нинов;
6. Даниел Костадинов Димитров;
7. Николай Миков Миков;
8. Иван Алексиев Тодоров;
9. Драган Христов Капитански
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община
Роман, Антоанета Коставдинова-Секретар на Община Роман.
В 1230ч. заседанието беше открито от Председателя на
Общински съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници.
Председателят предложи на вниманието на съветниците допълнително
внесени неотложни материали към дневния ред.

С 12 гласа “ЗА” от 12 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Получена покана за свикване на извънредно общо събрание на
акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, което ще се проведе на
24.03.2017 г. от 13.00 часа, предлагам на Вашето внимание да вземете следното

1.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Получена покана за свикване на извънредно общо събрание на
акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, което ще се проведе на
24.03.2017 г. от 13.00 часа, предлагам на Вашето внимание да вземете следното

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №242
1.За представител на Община Роман в извънредното Общото събрание на
акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца насрочено за 24.03.2017 г., от 13.00
часа се определя Валери Георгиев Ролански – Кмет на Община Роман;
2.Представляващият има право да гласува по точките от дневният ред както
следва:
По т.1 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява/потвърждава
извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездно учредяване на
ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерството на
здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализирането на
голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде
финансиран по ОП „Региони в растеж 2014-2020““. Да подкрепи проекта на решение като
гласува със ”за”.
По т.2 от дневния ред: Приемане на разработена от съвета на директорите програма,
която съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното
заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството. Да подкрепи
проекта на решение като гласува със ”за”.
По т.3 от дневния ред: „Промяна в съвета на директорите“. До гласува с „против”.
По т.4 „Определяне на тригодишен мандат на новоизбраният съвет на директорите“. Да
гласува с „против”.
По т.5 „Общото събрание определя възнаграждението на членовете на съвет на
директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни
месечни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната
месечна работна заплата установена за страната за съответният месец, в съответствие с
Наредба №9 от 2000 г., за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на
съвета на директорите на които не е възложено управлението могат да получават въпросното
възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на
нормативен акт“. Да гласува с ”против”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

В 1300 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри извънредното
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.
Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател
на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

