О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г Р. С Е П Т Е М В Р И
Р Е Ш Е Н И Е
№ 575
Взето с протокол № 29 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември,
проведено на 29.07.2021 год.
ОТНОСНО: Възлагане представляването на община Септември, в качеството на
акционер в „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД, във връзка с извънредно общо събрание на
дружеството.
Общински съвет - гр. Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на
Община Септември на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 220, ал. 1,
във връзка с чл. 221 от Търговския закон и като взех предвид разпоредбите на чл. 32, ал.
2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Септември върху
общинската част от капитала на търговските дружества

Р Е Ш И:
1. Общински съвет - гр. Септември възлага на Кмета на община Септември - Васка
Йорданова Рачева да представлява община Септември, в качеството на акционер
в „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД, с право да преупълномощава друго лице с правата,
с които е упълномощен, като участва в извънредно общо събрание на дружеството
насрочено за 23.08.2021г. от 11.00 часа, с резервна дата 07.09.2021г. от 11.00
часа, при следния дневен ред и начин на гласуване:
1.1 Промяна в състава на съвета на директорите — проект на Решение и начин на
гласуване: Общото събраните на акционерите приема предложената промяна
в състава на съвета на директорите освобождаване на настоящия състав Тодор
Димитров Юнаков, Красимир Манолов Темнилов и Иван Стойчев Станоев и
избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Тодор Димитров
Юнаков, Красимир Манолов Темнилов и Иван Стойчев Станоев;
1.2 Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите проект за
Решение и начин на гласуване: Общото събрание на акционерите определя
тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите;
1.3 3 Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението проект за Решение и начин на
гласуване: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане
на Закона за публичните предприятия/ППЗПП/;
1.4 Вземане на решение по чл.56, ал. 13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към
Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в
публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП - проект за Решение и
начин на гласуване: съгласно предложения в поканата Дневен ред.;

1.5 Разходване на паричните средства, получени от „МБАЛ Пазарджик” АД от
разпоредителна сделка с поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381,
ведно с разположените в него: сграда с идентификатор 55155.503.1381.1,
сграда с идентификатор 55155.503.1381.2, сграда с идентификатор
55155.503.1381.3 в размер на 369 490 лева /триста шестдесет и девет хиляди
четиристотин и деветдесет лева/ и разходване на паричните средства,
получени от разпоредителна сделка с поземлен имот с идентификатор
55155.503.1382 в общ размер на 76 780 /седемдесет и шест хиляди седемстотин
и осемдесет лева/, съгласно чл. 10а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол и чл. 105, ал.4 от Закона за лечебните
заведения, както и писмо с изх.№03-08 2027/10.12.2020г. на Министерство на
здравеопазването - проект за Решение и начин на гласуване: съгласно
предложения в поканата Дневен ред.
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