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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1024 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 52/28.06.2019 г. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 9 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 226 от Търговския закон, чл. 66, 

ал. 2 във връзка с чл. 69, ал.1, т. 7 от Наредба № 16 за условията и реда за 

упражняване правата на собственост на община Две могили в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 

граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност на 

община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 3 от Правилник №1 за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 224 

от 25.06.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Упълномощава Божидар Димитров Борисов кмет на Община Две могили да 

представлява Община Две могили в извънредното заседанието на общото събрание на 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Канев“ АД гр. Русе, което ще се 

проведе на 22.07.2019 г. от 13,00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. 

„Църковна независимост“ № 2, а при липса на кворум на 05.08.2019 г. от 13,00 часа, на същото 

място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от Община Две могили 19 736 бр. 

поименни акции по точките от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно: 

1.1. Промяна в състава на директорите – проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите освобождава настоящия съвет на директорите чрез освобождаване на Александър 

Борисов Парашкевов и избор на негово място за член на състава на директорите Иван Стефанов 

Иванов.- ГЛАСУВА „ЗА“. 

1.2. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите 

определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде 

възлагано управлението да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното 

заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, 

установена за страната за съответния 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 получат въпросното възнаграждение в случаите, в които 

това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.  - ГЛАСУВА „ЗА“. 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:         (п ) 

         (М. Димитрова)                         (Ст. Димитров) 


