
 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

 

ДО  

АДВ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Бейсим Руфад Расим – кмет на община Исперих 

 
Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с 

провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница 

за активно лечение "Св.Иван Рилски" - Разград" АД  на 05.06.2019 г. от 11:00 ч. и определяне 

на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред. 

                    

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

В Община Исперих е постъпила покана с вх. № К-1572/22.04.19 г. от 

Изпълнителния директор на "Многопрофилна болница за активно лечение "Св.Иван Рилски" - 

Разград" АД до кмета на община Исперих за участие в редовно годишно общо събрание на 

акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение "Св.Иван Рилски" - Разград" 

АД на 05.06.2019 г. от 11:00 ч. в залата (библиотека) на третия етаж на административната 

сграда на лечебното заведение в гр.Разград, ул.“Коста Петров” № 2 при следния дневен ред: 

 

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на "МБАЛ "Св.Иван Рилски" - 

Разград" АД през 2018 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема 

доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; 

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от 

регистриран одитор – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява 

годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор;  

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2018 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите 

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; 

4.Избор на регистриран одитор за 2019 г. – проект на решение: Общото събрание 

на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019 г.; 

5.Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите; 

6.Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите – проект на решение: 

Общото събрание на акционерите определя тригодишния мандат на новоизбрания Съвет на 

директорите; 



7.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото събрание на акционерите 

определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в 

лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна 

заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на 

които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в 

случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт; 

8.Промяна в капитала на дружеството – проект на решение: Общото събрание на 

акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството; 

9.Промяна в Устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на 

акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството; 

10.Приемане на Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и 

реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси – 

проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Вътрешни правила за 

изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите 

и за установяване на конфликт на интереси, вкл. за избор и работа на комисията, за водене на 

регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за 

обработването на данните от тях. 

 

Според чл.7, ал.5 от Устава на Акционерно дружество “Многопрофилна болница за 

активно лечение “Св. Иван Рилски” – Разград”, община Исперих притежава 2.30 (две цяло и 

тридесет стотни) на сто от капитала на дружеството, представляващи 11 318 (единадесет 

хиляди триста и осемнадесет) поименни акции.  

 

Съгласно чл.19 от Наредба № 26 на Общински съвет – Исперих за условията и реда 

за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за 

сключване на договори за съвместна дейност, представителите на общината в общото 

събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, правят 

изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците 

само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на 

изявленията, действията или становищата, когато се касае до следните случаи: 1. 

изменяне и допълване на дружествения договор; 2. приемане или изключване на съдружник; 

3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял; 4. намаляване или увеличаване 

капитала на дружеството; 5. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права 

върху тях; 6. решение за допълнителни парични вноски; 7. решение за участие в капитала на 

други търговски дружества; 8. обезпечения в полза на трети лица; 9. сключване на договори за 

кредит; 10. учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството; 11. 

преобразуване и прекратяване на дружеството. 12. приемане на годишния отчет и баланса, 

разпределяне на печалбата и изплащането на дивиденти; 13. избиране на управител, 

определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност; избиране и 

освобождаване на членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет и 

определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет, съответно на членовете на 

Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението;  14. освобождаване 

от отговорност управителите, съответно членовете на Съвета на Директорите и на Надзорния 

съвет, на Управителния съвет. 15. приемане на решение за откриване и закриване на клонове. 

Съгласно чл.20 на същата наредба представителите на общината в търговските дружества, в 



които общината е съдружник или акционер предлагат за одобрение от Общинския съвет 

варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния 

орган за управление и са длъжни да защитават интересите на Общината и да отчитат писмено 

дейността си пред Общински съвет, както и да информират в тридневен срок за предстоящи и 

приключили заседания на управителните органи, като предоставят дневния ред и копие от 

протоколите на заседанията. 

Съгласно разпоредбата на чл.226 от Търговския закон всеки акционер има право да 

упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите. 

Предложеният дневен ред включва въпроси, част от които касаят хипотезите по чл.19 от 

Наредба № 26 на ОбС – Исперих, което налага представител на Община Исперих на 

редовното годишно общо събрание на акционерите да бъде избран с изрично решение на 

Общински съвет – Исперих. Позицията и мандатът на представителя на общината за 

заседанията на общото събрание на акционерите се съгласуват по ред, определен от 

Общинския съвет.  

С оглед осигуряването на участие в редовно годишно общо събрание на 

акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение "Св.Иван Рилски" - Разград" 

АД на 05.06.2019 г. от 11:00 ч. Общински съвет - Исперих следва да упълномощи 

представител на Община Исперих и да определи мандата му при гласуване на решенията. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.19 от Наредба № 26 на ОбС – Исперих 

във вр. с чл.226 от Търговския закон, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе 

следното: 

  

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава д-р Абдулах Заргар - Управител на "МБАЛ - Исперих" ЕООД, 

гр.Исперих", да гласува по проектите на решенията, посочени в дневния ред на редовното 

годишно общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение 

"Св.Иван Рилски" - Разград" АД  на 05.06.2019 г., така, както следва: 

 

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на "МБАЛ "Св.Иван Рилски" - 

Разград" АД през 2018 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема 

доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. - да гласува 

„ЗА“; 

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от 

регистриран одитор – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява 

годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор - да 

гласува „ЗА“; 

 

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2018 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите 

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. 

- да гласува „ЗА“; 

 

4.Избор на регистриран одитор за 2019 г. – проект на решение: Общото събрание 

на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019 г. - да гласува 

„ЗА“; 

5.Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите - 

да гласува „ЗА“; 



6.Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите – проект на решение: 

Общото събрание на акционерите определя тригодишния мандат на новоизбрания Съвет на 

директорите - да гласува  „ЗА“; 

 

7.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото събрание на акционерите 

определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в 

лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна 

заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на 

които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в 

случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт - да 

гласува „ЗА“; 

 

8.Промяна в капитала на дружеството – проект на решение: Общото събрание на 

акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - да гласува „ЗА“; 

 

9.Промяна в Устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на 

акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството - да гласува „ЗА“; 

 

10.Приемане на Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и 

реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси – 

проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Вътрешни правила за 

изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите 

и за установяване на конфликт на интереси, вкл. за избор и работа на комисията, за водене на 

регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за 

обработването на данните от тях - да гласува „ЗА“. 

 

 

 

С уважение, 

 

Бейсим Руфад Расим 

Кмет на община Исперих 

 

 

Съгласувал: 

Севим Адем 

Секретар на Община Исперих 

 

 

Изготвил: 

Налян Христова 

ст. юрисконсулт при Община Исперих 

 


