
 

 
08-01-2/11.01.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно приемане решение на извънредно Общото събрание на МБАЛ 
„Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана. 

 
Решение 

№ 600 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
 

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община Монтана в 
Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. 
Монтана д-р Людмил Джурджов да гласува предложените решения, както 
следва: 

По т.1 „ЗА” Общото събрание на акционерите приема предложената промяна 
в състава на Съвета на директорите чрез осдвобождаване на настоящия съвет на 
директорите в състав: Красимир *** Каменов, Тодор *** Тодоров и Миглена *** 
Неделкова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав Цанко *** 
Мондешки, Красимир *** Каменов, Тодор *** Тодоров. 

По т. 2 „ЗА” Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат 
на новоизбрания съвет на директорите.  

По т. 3 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общото събрание на акционерите определя 
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на които няма да бъде 
възложенно управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за 
прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/. 

По т. 4 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общото събрание на акционерите взема 
решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение №2 
„Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните 
предприятия” към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, като намалява стойността на една 
бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 1 от ППЗП, включително в 
случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 
56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение 1 към писмо с изх. № СД – 149/07-
01-2022г. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД. 
 
 
Забележка: Решението се прие поименно с 20 гласа “за”0“против” и 5“въздържал се” 
 
 
 
 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 28/27.01.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


