
 

 

                                                        РЕШЕНИЕ №51 

По протокол № 5 от 30.03.2017г. 

 

Относно извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница 

за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен. 

На основание 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл. 124и чл. 125, ал. 1т.2, от ЗПФ и при 

спазване разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2017г.,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в извънредното общо събрание на 

акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен на 

07.04.2017 год. от 10,00 часа, а при липса на кворум на 24.04.2017 год. от 10,00 часа. 

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в извънредното общо събрание 

на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен -  

Феим Мехмед Насъф – Заместник-кмет на Община Никола Козлево. 

3. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в извънредното общо 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. 

Шумен да гласува както следва: 

По т. 1. от дневния ред: Приемане на разработената от Съвета на директорите програма, която 

да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за 

постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството. 

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на 

директорите програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото 

състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на 

дружеството. -ПРОТИВ 

По т. 2. от дневния ред: 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 настоящия съвет на директорите в 

състав: Елка Христова Савова, Лиляна Маринова Куздова и Атанас Георгиев Атанасов и 

избиране на нов тричленен съвет на директорите в състав: Лиляна Маринова Куздова, Атанас 

Георгиев Атанасов и Валери Михаилов  Белчински. – „ПРОТИВ” 

По т. 3. от дневния ред: Определяне мандата на новоизбрания съвет на 

директорите.  

Проект на решение:  Общото събрание на акционерите определя тригодишен 

мандат на новоизбрания съвет на директорите. –„ПРОТИВ”  

По т. 4. от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, 

на конто 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 е 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 
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могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на 

императивните разпоредби на нормативен акт. –  „ЗА”;  

От общо гласували 11, по именно  

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“отсъства” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”     

    Галин Иванов Георгиев                         -„въздържал се” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Ерджан Февзи Хасан                              -„отсъства“ 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

          Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 10 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 30.03.2017г. Протокол № 5, т.16 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                       /Стефан Стефанов/ 

 

 

 


