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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Д О Б Р И Ч  

 

З  А  П  О  В  Е  Д  

 
№ РД-11-01-52 

 

Добрич       09.10.2012 г. 

 Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на 

приетите решения по Протокол № 17 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено 

на 27.09.2012 г., установих следното:   

РЕШЕНИЕ 230: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр.с ал. 1, т. 9 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. І, т. 5, във вр. с чл. 147 

от Търговския закон и чл. 14, ал.  ІІІ  от Учредителния акт на "Медицински център I" 

ЕООД гр. Балчик, Общински съвет - Балчик: 

1. Избира за управител на "Медицински център I" ЕООД гр. Балчик д-р Иво Христов 

Войчев за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора. 

2. Определя месечно възнаграждение на управителя на дружеството в размер на 200% от 

средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се” 

3. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да сключи договор за 

управление на "Медицински център I" ЕООД гр. Балчик с д-р. Иво Христов Войчев за 

срок от 3 години. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ЦЯЛОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 18 “За”, 0 “Против”, 0  

“Въздържали се” 

Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения: 

 С настоящото решение, Общински съвет Балчик избира за управител на 

"Медицински център I" ЕООД гр. Балчик лице, което заема ръководна длъжност в 

„МБАЛ” ЕООД Балчик – управител на „МБАЛ” ЕООД Балчик. И двете еднолични 

търговски дружества - "Медицински център I" ЕООД гр. Балчик и „МБАЛ” ЕООД Балчик, 

са със 100 % общинска собственост на капитала. 

С Решение 137/14.07.2000 година на Общински съвет – Балчик е приета Наредба за 

реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Балчик от капитала 

на търговските дружества. Горепосочената Наредба е действаща към днешна дата. В 

раздел V от Наредбата, със заглавие „Състав на органите на едноличните търговски 

дружества (ЕООД, ЕАД) с общинско имущество”, са посочени органите на тези 

еднолични търговски дружества и изискванията към лицата, които могат да ги заемат. 

Имайки в предвид, че "Медицински център I" ЕООД гр. Балчик и „МБАЛ” ЕООД Балчик 

са 100 % общински еднолични търговски дружества, изискванията на горепосочената 

Наредба важат и за органите на тези две дружества. 

Съгласно чл.19, ал.1, т.3 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост 

върху частта на Община Балчик от капитала на търговските дружества, не могат да бъдат 

управители на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност с общинско 

имущество физически лица, които заемат длъжности като ръководни органи в други 

дружества. В конкретния случай, Общински съвет Балчик не се е съобразил именно с тази 

забрана за заемане на ръководна длъжност, приета от самият общински съвет, като е 

избрал за управител на "Медицински център I" ЕООД гр. Балчик физическо лице, което 

заема ръководна длъжност (управител) в „МБАЛ” ЕООД Балчик.  
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Решението противоречи и на чл.142 от Търговския закон (ТЗ). По аргумент от 

чл.142 от ТЗ, управителят на дружеството с ограничена отговорност може да заема 

длъжност в ръководни органи на други дружества, само със съгласие на дружеството. Или 

казано по друг начин управителят на „МБАЛ” ЕООД Балчик може да бъде едновременно 

и управител на "Медицински център I" ЕООД гр. Балчик, само и единствено, ако 

Общински съвет Балчик, като принципал на „МБАЛ” ЕООД Балчик приеме решение с 

което да изрази своето съгласие лицето, управител на „МБАЛ” ЕООД Балчик да бъде 

управител и на "Медицински център I" ЕООД гр. Балчик. При извършване на 

административния контрол върху настоящото решение, не се установи наличието на 

такова съгласие от страна на Общински съвет Балчик, което представлява нарушение на 

чл.142 от ТЗ. 

  Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за 

администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 230 по Протокол № 17 от  

заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 27.09.2012 г., с указание за 

неговата отмяна. 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет - 

Балчик и на деловодството за сведение и изпълнение. 

 

 

       ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:…………..(п)………….. 

                         (ТОДОР ГЕОРГИЕВ) 
Съгласно Заповед № РД-11-10-239/05.10.2012г. 
на Областен управител на област Добрич 

 

 

 

 
 


