РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 139
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 22. 04. 2010 г.
О Т Н О С Н О :
Изменение на Решение № 93, взето с Протокол № 8 от 23. 03. 2010 г.
на Общински съвет – Пловдив, върнато от Областния управител на област Пловдив за
ново разглеждане на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Константинов– Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 137, ал.1, т.5 и чл. 147 от Търговския закон и чл. 63, ал.1 и ал.3 от Закона за
лечебните заведения, във връзка с чл.3 ал.1 от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения
по ЗЛЗ, във връзка с чл.10, ал.1, т. 5 и чл. 39-49 от „Наредба за реда за учредяване на
търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху
общинската част от капитала на търговските дружества”, и като взе предвид
съображенията, изложени в писмо с изх. № 09-10-8/08.04.2010г. на Областен управител на
област с административен център Пловдив и предложение вх. № 10ХІ-23-1-9 от 20. 04.
2010 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Изменя текста на Решение № 93, взето с протокол № 8 от 25.03.2010г. на Общински
съвет Пловдив за обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Диагностичноконсултативен център V - Пловдив” ЕООД, както следва :
1.1. Текстът на т.II.3.4 добива следната редакция: „документ (свидетелство за
съдимост) – оригинал, доказващ че лицето не e осъждано за умишлени престъпления и
не е лишено да заема съответната длъжност”.
1.2. В т. II.5 се добавя следния текст: „анализ на здравно-демографски и
здравно-икономически показатели”.
1.3. Текстът на т.III.2.7 добива следната редакция: „В 5 /пет/ дневен срок от
вземане на решението на Общински съвет Пловдив за определяне кандидата, спечелил
конкурса и класирането по ред на следващите участници, комисията да обяви
класирането в сайта на Община Пловдив и да уведоми участниците”.
1.4. Текстът на т.IV добива следната редакция: „Възлага на Кмета на Община
Пловдив да сключи договор за възлагане на управлението на „Диагностичноконсултативен център V-Пловдив” ЕООД с участника спечелил конкурса, в двуседмичен
срок от изтичане на срока за подаване на възражения от участниците по чл.13 от
Наредба №9/2000г.”
МОТИВИ: Настоящото решение се приема на правно основание чл. 21, ал.1, т. 9 и
ал. 2, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 и чл. 147 от
Търговския закон и чл. 63, ал.1 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, във връзка с
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чл.3 ал.1 от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси
за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, във връзка с чл.10, ал.1, т.
5 и чл. 39-49 от „Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване
правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на
търговските дружества”, и като взе предвид съображенията, изложени в писмо с изх.
№ 09-10-8/08.04.2010г. на Областен управител на област с административен център
Пловдив и вх. №10ХІ-23-1-3 от 13.04.2010г. Фактическите основания за вземане на
настоящото решението произтичат от необходимостта, Общински съвет в качеството си
на упражняващ правата на собственик върху капитала на търговските дружества да се
съобрази с възраженията изложени в писмо изх. № 09-10-8/08.04.2010г. на Областния
управител на Област Пловдив и да приведе изискванията към участниците в конкурса
за избор управител на „Диагностично-консултативен център V-Пловдив” ЕООД в
съответствие със законовите изисквания.
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