
           

 

 
Вх. №.………………….................. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ ИНЖ.БЕЛГИН ШУКРИ  –  КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане на 

редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД на 

10.06.2020г ., като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, последното ще се проведе 

на 24.06.2020 г. от 11:00 часа и определяне на позицията, и мандата по решенията, посочени в 

дневния ред                    

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

В Община Исперих е постъпило писмо-покана от д-р Гечо Жеков – Изпълнителен директор на 

„МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД и вх.№К-1899/08.05.2020г. за свикване, съответно участие 

на/в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД на 

10.06.2020г., като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, последното ще се проведе на 

24.06.2020 г. от 11:00 часа.  

Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД на 

10.06.2020г ., респ. на 24.06.2020г. ще се проведе в съответствие с предложения дневен ред: 

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г. 

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от 

регистриран одитор. 

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

през 2019г. 

4. Освобождаване от отговорност д-р Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги 

Кулишев – членове на Съвета на директорите в предишни мандати. 

5. Избор на регистриран одитор за 2020г. 

6. Промяна в състава на Съвета на директорите. 

7. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите. 

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма 

да бъде възложено управлението. 

9. Промяна в капитала на дружеството. 

10. Промяна в Устава на дружеството. 

 

В тази връзка, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 19 и чл. 20 от Наредба №26 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, като съобразих представените проекти на решения в цитираното 

писмо, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Дава мандат за участие на Аксел Кючюк – Зам. кмет на Община Исперих в 

редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД на 

10.06.2020 г. от 11:00 часа, като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да участва в 

общото събрание на 24.06.2020 г. от 11:00 часа. 

2. За участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван 

Рилски-Разград“ АД на 10.06.2020 г. от 11:00 часа, съответно на 24.06.2020г. от 11: 00 часа, 

упълномощеният с мандат по т.1 да се легитимира с настоящото решение, което изпълнява ролята на 

пълномощно, и чрез документ за самоличност.  

3. Упълномощеният представител на община Исперих по всички точки, посочени по-долу, от 

дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-

Разград“ АД, съобразно предложениете проекти на решения, да гласува с „Въздържал се“, а именно: 

3.1.  Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г. 



           

 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2019г. – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от регистриран 

одитор. 

-  Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява отчет на дружеството за 

2019г., заверен от регистриран одитор – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите  за дейността им 

през 2019г. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете 

на Съвета на директорите  за дейността им през 2019г. – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.4. Освобождаване от отговорност д-р Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги Кулишев 

– членове на Съвета на директорите в предишни мандати. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Румен 

Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги Кулишев – членове на Съвета на директорите в предишни 

мандати – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.5. Избор на регистриран одитор за 2020г. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава  предложения 

регистриран одитор за 2020г. – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.6. Промяна в състава на Съвета на директорите. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

състава на съвета на директорите – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.7. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания съвет на директорите – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.8. Определяне на 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 2000г. за условията  и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението в 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 – 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.9. Промяна в капитала на дружеството 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

капитала на дружеството - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.10. Промяна в Устава на дружеството 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

Устава на дружеството - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 

Упълномощеният  в т.1 представител е длъжен да защитава интересите на Общината и да 

отчита писмено дейността си пред Общински съвет-Исперих, в това число и да информира в 

тридневен срок за предстоящи и приключили заседания, във връзка с предоставените му с 

настоящото решение права, като и предоставя дневния ред, и копия от протоколите на заседанията. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на община Исперих и областния управител на 

област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд – 

Разград.  

 

С уважение, 

Инж. БЕЛГИН ШУКРИ 

Кмет на Община Исперих 

 


