ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-34-10;факс.0702/6-34-10; obs_secretary@bobovdol.eu ; ул.”27-ми Октомври”№ 2

Препис-извлечение от Протокол № 1
от 11.01.2012 год. от извънредно заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 13
общински съветници, от които 13 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Подобряване на доболничното обслужване на населението от община
Бобов дол.
2.Писмо, вх.№ 92.00.06/09.01.2012 год., от д-р Красимира Василева –
Изпълнителен директор на МБАЛ”д-р Стоян Сантев”ЕАД, гр.Бобов дол, относно
Молба от д-р Стоян Димитров – Управител на „МДЦ ОЗОК”ЕООД, гр.София за
разкриване на филиал на територията на МБАЛ”д-р Стоян Сантев” ЕАД – гр.Бобов дол
и предложение за преразглеждане на сключени договори с ЦСМП – гр.Кюстендил и
„Медицински център I”ЕООД, гр.Бобов дол за ползваните от тях помещения и
стопански разходи.
3.Писмо, вх.№ 92.00.05/09.01.2012 год., от д-р Красимира Василева –
Изпълнителен директор на МБАЛ”д-р Стоян Сантев”ЕАД, гр.Бобов дол, относно
вземане на решение за изплащане на дължимите суми от ЦСМП – гр.Кюстендил и
„Медицински център I”ЕООД, гр.Бобов дол.
По т.1 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно:
Подобряване на доболничното обслужване на населението от община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за общинската
собственост, чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.ЗА/, Общински съвет - Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1
1. Общински съвет – Бобов дол дава съгласие да бъдат предоставени под
наем без търг или конкурс помещения, намиращи се на територията на МБАЛ”Др Стоян Сантев”ЕАД, гр.Бобов дол на медицински центрове:„МЕДИКОДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ОЗОК”ЕООД, гр.София и „Медицински център I”ЕООД,
гр.Бобов дол за осъществяване на тяхната дейност, съгласно разпоредбата на
чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.
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2.Общински съвет – Бобов дол упълномощава Изпълнителният директор на
МБАЛ”Д-р Стоян Сантев”ЕАД, гр.Бобов дол да сключи договори за отдаване под
наем на помещения за срок от 5/пет/ години с управителите на медицинските
центрове, посочени в т.1 от настоящото решение.
3.Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол, след
уточняване броя на кабинетите, да назначи комисия от Общинска администрация
– Бобов дол да замери квадратурата, която ще се предостави за развиване на
дейността.
................................................................
По т.2 от дневния ред:
По т.3 от дневния ред:
Писмо, вх.№ 92.00.06/09.01.2012 год., от д-р Красимира Василева –
Изпълнителен директор на МБАЛ”д-р Стоян Сантев”ЕАД, гр.Бобов дол, относно
Молба от д-р Стоян Димитров – Управител на „МДЦ ОЗОК”ЕООД, гр.София за
разкриване на филиал на територията на МБАЛ”д-р Стоян Сантев” ЕАД –
гр.Бобов дол и предложение за преразглеждане на сключени договори с ЦСМП –
гр.Кюстендил и „Медицински център I”ЕООД, гр.Бобов дол за ползваните от тях
помещения и стопански разходи.
Писмо, вх.№ 92.00.05/09.01.2012 год., от д-р Красимира Василева –
Изпълнителен директор на МБАЛ”д-р Стоян Сантев”ЕАД, гр.Бобов дол, относно
вземане на решение за изплащане на дължимите суми от ЦСМП – гр.Кюстендил и
„Медицински център I”ЕООД, гр.Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 2
1. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Изпълнителният директор
на МБАЛ”Д-р Стоян Сантев”ЕАД, гр.Бобов дол да прекрати договор №
43/10.12.2009 год. С ЦСМП-гр.Кюстендил за начините за отчитане и изплащане на
направените стопански разходи.
2. Общински съвет – Бобов дол задължава Изпълнителният директор на
МБАЛ”Д-р Стоян Сантев”ЕАД, гр.Бобов дол да предприеме необходимите
действия по събиране на задълженията от „Медицински център I”ЕООД,гр.Бобов
дол и ЦСМП – гр.Кюстендил.
3. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов дол
да сключи нов договор с ЦСМП – гр.Кюстендил за начините на отчитане и
изплащане на направените стопански разходи.
................................................................
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