
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 27  

     от заседание на Общински съвет –  
     Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г. 

 
Относно: Точка: Първа.  

Отчет за  дейността на “Многопрофилна болница за активно лечение Червен 

бряг” ЕООД гр. Червен бряг за шестмесечието на 2021 година. Обсъждане на  

всички въпроси, касаещи дейността на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД. 

Докладна записка от управителя на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД за закупуване  

Автоматичен хематологичен анализатор за нуждите на клинична лаборатория 

 

Общински съвет Червен бряг,  прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 462 

 

Общински съвет Червен бряг в изпълнение на решение № 419/13.07.2021 година 
на Общинския съвет, представения  от управителя на„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД    в 

Общински съвет с вх. № 038-01-11/13.07.2021 г.  Анализ за състоянието  и дейността  
на   „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с 
изпълнение на приетия  план за провеждане на заседанията на Общинския съвет  през 

2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и внесеният от управителя  на   „МБАЛ 
Червен бряг“ ЕООД с вх. № 038-01-14/08.09.2021 г.  отчет за дейността  на дружеството   
за шестмесечието на 2021 година; Предложения от Комисията по здравеопазване, 

младежта и спорта  и Комисията по финансово стопанска политика и бюджет;  Устни 
предложения от общински съветници, направени на заседанието на Общинския съвет 

на 28.09.2021 г. при обсъждане на всички въпроси, касаещи дейността на „МБАЛ 
Червен бряг“ ЕООД, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  със 17  гласа ЗА, 3 
против и 4  въздържали  се от общо 24  гласували общински съветници при общ брой 29 
на съветниците в Общинския съвет, устно предложение от общински съветници Николай 

Николов и Марио Рангелов Наредбата на  Общински съвет  Червен бряг за дейността на 
публичните предприятия  в Община Червен бряг, да се изготви до края на месец 

октомври и в същата , да се заложи в МБАЛ Червен бряг да не се избира прокурист, 
Р Е Ш И: 
Наредбата на  Общински съвет  Червен бряг за дейността на публичните 

предприятия  в Община Червен бряг, да се изготви до края на месец октомври и в 
същата , да се заложи в МБАЛ Червен бряг да не се избира прокурист. 

 
2. Общински съвет Червен бряг във връзка с устно предложение от  общински 

съветник Петър Петков Петров: Кметът на община Червен бряг и Управителят на 

МБАЛ съвместно  да разработят програма за оздравяване на  МБАЛ Червен бряг ЕООД 
в срок месец декември 2021 г., на основание резултата от   проведеното  поименно   

гласуване  с 12  гласа ЗА, 1 против и 11  въздържали  се от общо 24  гласували 
общински съветници при общ брой 29 на съветниците, не приема предложението от  



общински съветник Петър Петков Петров-Кметът на община Червен бряг и 
Управителят на МБАЛ съвместно  да разработят програма за оздравяване на  МБАЛ 
Червен бряг ЕООД в срокмесец декември 2021 г. 

 
3. Общински съвет Червен бряг във връзка с предложение  от Комисията по 

финансово стопанска политика и бюджет от заседание от 15.09.2021 г. с цел 
оптимизиране разходите да бъде освободен  прокуриста  на “Многопрофилна болница 
за активно лечение Червен бряг” ЕООД, на основание  резултата от проведеното 

поименно   гласуване  с 13  гласа ЗА, 6 против и 8  въздържали  се от общо 27  
гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет, не 

приема  предложението  от Комисия по финансово стопанска политика и бюджет от 
заседание от 15.09.2021 г. с цел оптимизиране разходите да бъде 
освободен  прокуриста  на “Многопрофилна болница за активно лечение Червен бряг” 

ЕООД. 
 

4. Общински съвет Червен бряг  във връзка с предложение  от Комисията по 
финансово стопанска политика и бюджет от заседание от 15.09.2021 г. да се  препоръча 
на управителя  на “Многопрофилна болница за активно лечение Червен бряг” ЕООД да 

освободи от заеманите длъжности Експерт  медицински дейности  и Технически 
организатор, на основание резултата от проведеното  поименно   гласуване  с 9  гласа 

ЗА, без против и 10  въздържали  се от общо 19  гласували общински съветници при 
общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  не приема предложението  от 
Комисията по финансово стопанска политика и бюджет от заседание от 15.09.2021 г. да 

се  препоръча на управителя  на “Многопрофилна болница за активно лечение Червен 
бряг” ЕООД да освободи от заеманите длъжности Експерт  медицински дейности  и 
Технически организатор. 

 
5. Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 19  гласа ЗА, 2 против 

и 2  въздържали  се от общо 23  гласували общински съветници при общ брой 29 на 
съветниците в Общинския съвет, предложение  от Комисия по финансово стопанска 
политика и бюджет от заседание от 15.09.2021 г. да се възложи на Кмета на община 

Червен бряг да се направи обследване на В и К проблемите в  сградата   на 
“Многопрофилна болница за активно лечение Червен бряг” ЕООД и да бъде изготвено 

КСС за решаване на проблема, 
Р Е Ш И: 
Възлага на Кмета на община Червен бряг да се направи обследване на В и К 

проблемите в сградата   на “Многопрофилна болница за активно лечение Червен бряг” 
ЕООД и да бъде изготвено КСС за решаване на проблема. 

 
6. Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 20  гласа ЗА, 2 против 

и 3  въздържали  се от общо 25  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет, във връзка с внесения от управителя  на   „МБАЛ 
Червен бряг“ ЕООД с вх. № 038-01-14/08.09.2021 г.  отчет за дейността  на дружеството   

за шестмесечието на 2021 година, предложение от Комисията по  здравеопазване и 
младежта и спорта от заседание, проведено на 13.09.2021 г. и Предложение от 
Комисията по финансово стопанска политика и бюджет от  заседание, проведено на 

15.09.2021 г., 
 

 
 



Р Е Ш И: 
 Приема  отчета за  дейността на “Многопрофилна болница за активно лечение 

Червен бряг” ЕООД гр. Червен бряг за шестмесечието на 2021 година.(Доклад, 

ОПР,  баланс, справки), съгласно приложенията. 
 

7.Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 19  гласа ЗА, 1 против 
и 3  въздържали  се от общо 23  гласували общински съветници при общ брой 29 на 
съветниците в Общинския съвет Общински съвет, във връзка с представения  от 

управителя на„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД    в Общински съвет с вх. № 038-01-
11/13.07.2021 г.  Анализ за състоянието  и дейността  на   „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД ; 

Предложение от Комисията по  здравеопазване и младежта и спорта от заседание, 
проведено на 14.07.2021 г. и Предложение от Комисията по финансово стопанска 
политика и бюджет от  заседание, проведено на 13.07.2021 г., 

Р Е Ш И: 
Приема  Анализ за състоянието  и дейността  на   „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД 

 
8.Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 25  гласа ЗА, без 

против и без  въздържали  се от общо 25  гласували общински съветници при общ брой 

29 на съветниците в Общинския съвет, във връзка с представената от Кмета на 
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-200/12.08.2021 г. докладна записка от 

управителя на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД за закупуване  Автоматичен хематологичен 
анализатор за нуждите на клинична лаборатория на стойност 12 хил.лв. с ДДС, на 
основание чл.14 от Наредбата  за условията и реда при които Община Червен бряг 

упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските 
дружества; предложение от Комисията по  здравеопазване и младежта и спорта от 
заседание, проведено на 13.09.2021 г. и Предложение от Комисията по финансово 

стопанска политика и бюджет от  заседание, проведено на 15.09.2021 г., 
Р Е Ш И: 

 “Многопрофилна болница за активно лечение Червен бряг” ЕООД гр. Червен 
бряг  да придобие чрез закупуване Автоматичен хематологичен анализатор  на 
стойност 12 хил.лв. с ДДС. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 


