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П Р О Т О К О Л   № 65 

 
 Днес 10.12.2010 година от 15,30 часа се проведе извънредно заседание на Общински 

съвет – Враца. 
 Присъстваха 21 общински съветници.  

 Отсъстваха: Н.Найденова, Д.Димитрова, М.Петрова, Пл.Димитров, К.Семкова, 
В.Стаменов, Кр.Богданов, К.Илиев, Ем.Георгиев, Д.Георгиев, Цв.Върбанова, В.Драганов, 

Б.Ничев, М.Ангелова и Ил.Костов 

 

Председателят на Общинския съвет – г-жа Малина Николова обяви кворум в залата и 

откри заседанието в съответствие с чл.49, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 

Извънредното заседание на Общинския съвет – Враца протече при следния дневен ред:  

 

1.Промяна на фирмата „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания” 

– Враца ЕООД (СБПФЗ) в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-

фтизиатрични заболявания” – Враца ЕООД (СБАЛПФЗ). 

       Докладва: д-р Михаил Шарков 

       Зам.кмет на Община Враца 

 

Дневния ред беше приет със следния вот:  

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 19; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 

 

След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  

 

1. Промяна на фирмата „Специализирана 
болница за пневмо-фтизиатрични 

заболявания” – Враца ЕООД (СБПФЗ) в 

„Специализирана болница за активно 

лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания” – Враца ЕООД 

(СБАЛПФЗ). 

Докладва: д-р Михаил Шарков 

Зам.кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: д-р М.Шарков Цв.Димитров, 

М.Младенов, Р.Антов и Вл.Христов 

 

По време на обсъждане на докладната 
записка вносителят направи следното 

предложение за промяна в проекта за 
решение: от частта описваща 
основанията за решението да отпадне 
израза „и писмо изх.№ЛД-

127/09.12.2010г. на Зам.министъра на 
Министерство на здравеопазването”. 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 846 

 

ОТНОСНО: Промяна фирмата на 

„Специализирана болница за пневмо-

фтизиатрични заболявания” – Враца ЕООД 

(СБПФЗ) в „Специализирана болница за 

активно лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания” - Враца ЕООД (СБАЛПФЗ) 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона  
за местното самоуправление и местната 
администрация, § 70, ал. 1 от Преходни и 

Заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за 

лечебните заведения, вр. чл.37, ал.6 и чл.9, 

ал.1, т.1 от Закона за лечебните заведения  

 

РЕШИ: 

 

1.Променя фирмата (наименованието) на 
„Специализирана болница за пневмо-

фтизиатрични заболявания” – Враца ЕООД 

(СБПФЗ) в „Специализирана болница за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания” – Враца ЕООД (СБАЛПФЗ) при 
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запазване на правноорганизационната форма и 

предмета на дейност. 
2.Приема поправка в Учредителния акт на 
Дружеството, отразяваща решенията по 

предходната точка. 
3.Възлага на Кмета на Община Враца да 
сключи анекс към Договор за управление с 

избрания с Решение №581/28.01.2010 г. на ОбС 

– Враца управител, в който да намери 

отражение т.1 от настоящето Решение. 
4.Възлага на управителя на „Специализирана 
болница за активно лечение на пневмо-

фтизиатрични заболявания” – Враца ЕООД 

(СБАЛПФЗ) в 5-дневен срок от взимане на 
настоящето решение да извърши 

пререгистрация на дружеството в Търговския 
регистър, след което да подаде документи за 
издаване на разрешение за лечебна дейност до 

министъра на здравеопазването. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №846: 

ЗА – 20: Б.Банчев;  В.Атанасов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Вл.Христов; Ем.Пеняшки; К.Беков; 

К.Апостолов; М.Николова; М.Драганов; М.Младенов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; 
Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и Ц.Митов.  

ПРОТИВ – НЯМА.  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1:Цв.Димитров. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №846.    

 

След изчерпване на дневния ред, Председателя на Общинския съвет закри заседанието 

на Общинския съвет в 16,22 часа. 
 

 

 

Малина Николова 
Председател на ОбС-Враца   

           

 

 

      

Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  

 


