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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЧИРПАН  

                    

                                    ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  ИВАН СТАНЧЕВ –  общински съветник  

Относно : Състоянието на здравното обслужване на територията на Община Чирпан 

            Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На 11.01.2017 г. бе проведена среща между кмета на община Чирпан, общински 

съветници и управителя на „Медицински център д-р Николай Тошев - Чирпан” ЕООД , 

управителя на „МБАЛ - Чирпан” ЕООД, представител на Регионалната 

здравноосигурителна каса - Стара Загора, представител на РЗИ – Стара Загора и 

личните лекари, работещи на територията на община Чирпан във връзка със създалата 

се ситуация на територията на община Чирпан да няма разкрит кабинет за неотложна 

медицинска помощ. От срещата стана ясно, че към момента община Чирпан е 

обслужвана в тази сфера от кабинет, намиращ се на територията на съседната община 

Първомай. Това създава голямо неудобство за гражданите, живущи на територията на 

община Чирпан. 

Съобразно действащото законодателство дежурен кабинет за неотложна 

медицинска помощ може да бъде създаден и регистриран към лечебно заведение по 

смисъла на Закона за лечебните заведения. „МЦ д-р Николай Тошев –Чирпан“ ЕООД е 

лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ. Едноличен собственик на капитала в 

дружеството е община Чирпан. Съгласно чл. 6, ал.1, т. 1 от Н А Р Е Д Б А Т А за реда за 

учредяване на търговски дружества и за реда за  упражняване на правата на 

собственост на общината в общинските търговски дружества, едноличния собственик – 

Община Чирпан  упражнява правата си чрез Общински съвет Чирпан.  

Според чл. 18, т.7 от Учредителния акт на Медицински център д-р „Николай 

Тошев –Чирпан“ ЕООД  и чл 141, ал.1 от Търговския закон управителят ръководи 

дружеството съобразно закона, договора за управление и решенията на едноличния 

собственик. В правомощията на Общинския съвет е да възложи конкретна задача за 

изпълнение на управителя. 

С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, на основание чл.11 от   Н А Р Е Д Б А Т А за реда за 

учредяване на търговски дружества и за реда за  упражняване на правата на 

собственост на общината в общинските търговски дружества, чл. 18, т.7 от 



Учредителния акт на дружеството и на основание чл. 141, ал.1 от Търговския закон   

Общински съвет – Чирпан: 

1. ВЪЗЛАГА на управителя на „Медицински център д-р Николай Тошев - Чирпан” 

ЕООД да регистрира дежурен кабинет за неотложна медицинска помощ.  

Срок на изпълнение до 10.02.2017г. 

      Възлага на Кмета на Община Чирпан съобразно разпоредбите на чл. 10 от Наредбата 

за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за  упражняване на правата на 

собственост на общината в общинските търговски дружества да осъществи контрол по 

изпълнение решението на общинския съвет.  

 

ВНОСИТЕЛ: …………………… 

ИВАН СТАНЧЕВ                                                                                                                           

общински съветник от ПП „ГЕРБ” 


