
ДО 

ИНЖ.БЕЛГИН ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

от Любица Бочева – Ст.юрисконсулт  

при отдел „АО и ГРАО“ на Община Исперих 

 

Относно: Законосъобразност на основанията в проект на решение по докладна записка за 

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 Г-Н КМЕТ, 

 

С настоящото Ви представям становище, което следва да се счита за съгласуваност 

от правоспособен юрист по смисъла на чл. 65, ал.1, т.6 от Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация /мандат 2019-2023г./, относно законосъобразността на 

основанията, въз основа, на които е изготвен проект на решение по докладна записка за 

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, което становище следва да е налично, за да бъде допусната 

последната до разглеждане на съответна постоянна комисия, респ. на сесия на/при 

Общински съвет – Исперих. 

Видно от приложени справка по търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, и 

актуален учредителен акт (публикуван в търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ) – Устав 

на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ „СБ.ИВАН РИЛСКИ“ – РАЗГРАД“, дружеството, обект на разглежданата 

докладна, е акционерно такова с разпределен капитал – поименни акции при размер  за 

Община Исперих – 2.23 (две цяло двадесет и три стотни) на сто от капитала /чл. 7, ал.7, пар. 

3, респ. чл. 1 от Устава/. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ 

участва в посочената в нея номинална стойност в капитала. Всяка акция дава право на един 

глас в Общото събрание  на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, 

съразмерни с номиналната стойност  на акцията (10 лв.) /чл. 7, ал. 2, ал. 3, ал. 6 от Устава/. 

 Органи на управление на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СБ.ИВАН РИЛСКИ“ – РАЗГРАД“ са Общо 

събрание на акционерите и Съвет на директорите на дружеството – едностепенна система 

на управление - управителен орган е Съвет на директорите (чл. 12, респ. чл. 24 от Устава). 

Общото събрание включва акционерите с право на глас (следователно Община Исперих е 

акционер). Те участват в Общото събрание лично или чрез представител (чл. 13 от Устава). 

Водена от природата на акционерното дружество, определянето на представител в горния 

смисъл, следва да се реализира по реда на чл. 18 от Устава, съобр. с чл. 226 от ТЗ. От 

изключителна важност е да бъде спазена формата на упълномощаване – писмена (не е 

необходима нотариална заверка). 

 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, 

определя изискванията за упълномощаване, респ. определяне на позицията и мандата по 

решенията, посочени в дневния ред на представителя на Община Исперих в Общо събрание 

на ТД, в които последната е съдружник или акцинер (какъвто е и настоящият случай). 



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 определени случаи, сред които са и въпросите от предложения дневен ред на 

предстоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван 

Рилски - Разград“ АД (чл. 19 ), като по отношение на някои от точките от дневния ред, 

Наредбата е пряко приложима, а по другите – по аналогия. Представителите на общината в 

търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер: 1. предлагат за 

одобрение от Общинския съвет варианти за решения по въпросите от предварително 

обявения Дневен ред на съответния орган за управление; 2. са длъжни да защитават 

интересите на Общината и да отчитат писмено дейността си пред Общински съвет, както и 

да информират в три-дневен срок за предстоящи и приключили заседания на управителните 

органи, като предоставят дневния ред и копие от протоколите на заседанията (чл. 20). 

 Водена от горното, като съобразих разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

статута на Общински съвет - орган на местното самоуправление и  правомощията му по чл. 

21 от ЗМСМА, считам, че компетентен да разгледа докладна е именно Общински съвет – 

Исперих, съответно именно той следва да упълномощи и да определи позицията, и мандата 

по решенията, посочени в дневния ред за участие на представител на акционера – Община 

Исперих в 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. Подчертавам, че обект 

на юридически прочит са съдържанието на докладната, изписаните основания в нея, ред на 

упълномощаване и пр., не и начинът на гласуване по проектите на решения от дневния ред. 

 Изписаният проект на решение в настоящата докладна следва да се схване, като 

упълномощаване на лицето както в редовното годишно Общо събрание на акционерите на 

„МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД на 10.06.2020г ., така и на това на 24.06.2020 г. от 

11:00 часа при основанията на  чл. 227, ал. 3 от ТЗ, т.е не е необходимо ново 

упълномощаване с определяне на мандат при евентуално провеждане на заседание при 

условията на чл. 227, ал.3 от ТЗ. 

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет, респ. чл. 64, ал.1, т.2 от Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023г./, във вид напълно 

съответстващ на действащата общинска наредба -  диспозотивът на инкорпорираното в нея 

решение е на практика предложение за одобрение от Общинския съвет-Исперих вариант за 

решения по въпросите от предварително обявения дневен ред на предстоящо събрание на 

Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД.  

 Последната е законосъобразна и съдържа всички необходими реквизити, 

съобразно горецитирания правилник. 

 

Настоящото становище следва да се счита за съгласуваност от правоспособен юрист 

по смисъла на чл. 65, ал.1, т.6 от Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

/мандат 2019-2023г./. 

 

 Приложение: 1 Справка по търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ на 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СБ.ИВАН РИЛСКИ“ – 

РАЗГРАД“ АД с ЕИК 116503980 КЪМ 18.05.2020Г.; 

2. Устав на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СБ.ИВАН РИЛСКИ“ – РАЗГРАД“. 

 

Изготвил: 

Любица Бочева 

Ст.Юрисконсулт при Община Исперих 


