ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

РЕШ ЕНИЕ

№ (П ) – 48/05.04.2018 година

След извършеното поименно гласуване по докладна записка вх.№ С-74/04.04.2018г. от
Светослав Кирилов-председател на Общински съвет–Радомир, относно отмяна на
решение № 87/30.05.2017 г. на Общински съвет-Радомир в частта му за избор като ВрИД
управител на „Медицински център - Радомир“ ЕООД на д-р Цветан Божичков Георгиев и
назначаване на ВрИД управител на дружеството до провеждане на конкурс на д-р
Татяна Георгиева Петрушева, на основание чл.21, т.9 от ЗМСМА, чл.147, чл.141, във връзка
с чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл.15, във връзка с чл.16, ал.1, т.5 от Наредба за търговските
дружества с общинско участие /приета с решение № 233/ 24.10.2008 г.на Общински съветРадомир/ и чл.90, във връзка с чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет-Радомир прие

РЕШ ЕНИ Е

№ (П ) – 48/05.04.2018 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :

1.ОТМЕНЯ свое решение № 87/30.05.2017 г. по протокол №5 в частта му, с която
избира за ВрИД управител на „Медицински център – Радомир“ ЕООД – гр. Радомир д-р
Цветан Божичков Георгиев от гр. Радомир, ул.„Батенберг“ №44, който да изпълнява
функциите до провеждането на конкурс и избор на постоянен управител на
дружеството.
2.ИЗБИРА за ВрИД управител на „Медицински център – Радомир“ ЕООД – град
Радомир д-р Татяна Георгиева Петрушева с адрес град София, ул. „Спътник“ №4, ет.6,
ап.14, ЕГН:**********, която да изпълнява функциите до провеждането на конкурс и избор
на постоянен управител на дружеството, като отношенията с временния управител се
уредят при условията на писмен договор, съставляващ неразделна част от решението.

лично.

ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦ И – 21 общински съветници - всички уведомени
ОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 12 общински съветници, от тях:
„ЗА” - 12 общински съветници;
„П РОТИВ” - няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

П РЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР /П /
СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ

