
 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-49 
Дата: 27.06.2019 г. 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ВЕТОВО 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От д-р Мехмед Хасан Мехмед 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

 

Правно основание: 

Чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА); 

Чл. 223, ал. 1 от Търговския закон. 

 

 

ОТНОСНО: Определяне представител на Община Ветово в Общото събрание на УМБАЛ 

„КАНЕВ“ АД, гр. Русе. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи писмо с наш вх. № ОбС-09-1240-

1/21.16.2019 г. от доц. д-р Александър Парашкевов – изпълнителен директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ 

АД, гр. Русе, с което ни уведомява за предстоящото извънредно общо събрание на акционерите, 

което ще се проведе на 20.07.2019 г. от 13:00 ч. в гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, заседателната 

зала на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, при следните дневен ред и проект на приеманото решение: 

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

акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез 

освобождаване на Александър Борисов Парашкевов и избор на негово място за член на съвета на 

директорите на Иван Стефанов Иванов.. 

2. Определяне 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 възложено 

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 

получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните 

разпоредби на нормативен акт. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Ветово да вземе следното 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО 

7080 гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, тел.: 08161 28-00, 22-53, факс: 08161 28-71 

официален сайт: www.obs-vetovo.eu; e-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg 

http://www.obs-vetovo.eu/


Р Е Ш Е Н И Е 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя за представител на Община Ветово в извънредното Общо събрание на УМБАЛ 

„КАНЕВ“ АД, гр. Русе …………………………………………………………………… 

  

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 представител на Община Ветово на 

извънредното общо събрание, да бъде заместен от ……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 

 


