
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 40 
от 05.10.2006 година 
Р Е Ш Е Н И Е  № 403 

 
ЗА:Отчет за дейността и анализ на изпълнение на бизнес-програмите на 

лечебните заведения (ЛЗ) – търговски дружества със 100 % общинско 

участие за периода 2003, 2004, 2005 и първо полугодие на 2006 г.  

и предложения за решаване на проблемите им 

 

Предложение в изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда, при които Общината упражнява правото си 

на собственост върху общинската част на капитала 

в търговските дружества 

 

Становище за по-нататъшната дейност на “Стоматологичен 

център І – Враца” ЕООД (Предложение за статута на 

“Стоматологичен център І – Враца” ЕООД). 

 
                             

         На основание  Решение № 385/27.07.2006 год. на ОбС - Враца (Протокол 

№ 38/ 27.07.2006 г.), ЗЛЗ чл. 63, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от Наредбата за условията и 

реда, при които Общината упражнява правото си на собственост върху 

общинската част на капитала в търговските дружества 

О Б Щ И Н С К И Я Т   С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И : 

 
         1.Приема отчета за дейността и анализа на изпълнение на бизнес-

програмите на ЛЗ за периода 2003, 2004, 2005 и първо полугодие на 2006 г. 

 

         2.Възлага на Кмета на Община Враца да представи в ОбС план за действие 

за решаване на проблемите в търговските дружества в здравеопазването : 

 а/ по необходимите капиталови разходи; 

 б/ преструктуриране на сградния фонд. 

 

3.Възлага на управителите на търговските дружества в здравеопазването 

в срок до 30.11.2006 година да предоставят в ОбС за обсъждане и одобряване на 

Бизнес – план за дейността на дружеството  за 2007 година.   

 

          4. На основание чл. 15, ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които 

Общината упражнява правото си на собственост върху общинската част на 

капитала в търговските дружества , продължава срока на договора за 



управление за тригодишен период,при същите условия на договорите за 

управление, считано от датата на влизането на решението в сила на 

управителите както следва :  

- Д-р Жулиета Цолова  -          Управител на МДОЗС-ЕООД- Враца   

- Д-р Надя Иванова   -              Управител на ОДПЗС-ЕООД- Враца 

- Д-р Григор Томов   -              Управител на ОДКВЗС-ЕООД- Враца   

- Д-р Мариана Стоянова -        Управител на ОДПФЗС-ЕООД- Враца   

- Д-р Веселин Младенов-         Управител на МЦРСМ-ЕООД- Враца   

- Димитър Тончев -                   Управител на МТЛЗ-ЕООД- Враца.  

4.1 Не удължава срока да договора за управление за нов тригодишен период на 

д-р Богдан Драгойчев – Управител на ДКЦ1-ЕООД-Враца. 

 

         5. Възлага на ПК по здравеопазване и социална политика, ПК по финанси 

и бюджет и ПК по стопанска дейност и трудова заетост към Общински съвет-

Враца съвместно със отдел”Здравеопазване “ при Община Враца да изработят и 

представят на ОбС за утвърждаване единни критерии за оценка на търговските 

дружества в здравеопазването. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 
                                            /Сл.Григоров/    
              Вярно с оригинала:                    
                            Сп."Работа със съветниците":       
                 /Й. Стоянова/ 
 


