РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№ АдК-04-19
Добрич

04.06.2013 г.

Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на
приетите решения по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет - Каварна,
проведено на 28.05.2013г., установих следното:
С РЕШЕНИЕ № 35, На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 4 от
Закона за лечебните заведения Общинският съвет - Каварна подновява договора за
управление на управителя на „МБАЛ - Каварна” ЕООД за нов тригодишен период.
Решението е прието с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”.
Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ),
управителите, съответно изпълнителните директори, на държавни и общински лечебни
заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове - еднолични
търговски дружества, се определят от собственика след конкурс за срок три години. Ал.4
на същия член предоставя възможност след изтичане на тригодишния срок договорът за
управление или контрол да бъде подновен за нов тригодишен срок, т.е. максималния срок,
който е определил законодателят за заемането на длъжността управител или
изпълнитетелен директор е шест години. След изтичането на този срок е задължително
изборът за управител, съответно изпълнителен директор, на държавни и общински
лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове еднолични търговски дружества да се определи след провеждането на конкурс, за срок от
три години, съобразно разпоредбата на чл.63, ал.3 от ЗЛЗ.
С настоящото решение се подновява срокът на договора за управление на
Управителя на „МБАЛ-Каварна”ЕООД. Видно от докладната записка на Кмета на община
Каварна, конкурс за управител на лечебното заведение е проведен през 2001 година, в
изпълнение на решение № 20.1.18.2001 от Протокол № 1 от заседание на Общински съвет
Каварна, проведено на 30.01.2001г. На основание проведения конкурс е сключен договор
за управление на „МБАЛ-Каварна”ЕООД през 2001 г. за срок от три години. На всеки три
години договорът за управление е подновяван, без да е провеждан конкурс.
В конкретния случай, разпоредбата на чл.63, ал.4 от ЗЛЗ не може да намери
приложение, поради това, че договорът за управление на „МБАЛ-Каварна”ЕООД вече е
подновяван. Така прието, решението на Общински съвет Каварна се явява
незаконосъобразно и като такова следва да бъде върнато за ново обсъждане в общинския
съвет, за неговата отмяна.
Изборът на управител на „МБАЛ-Каварна”ЕООД следва да се осъществи по реда
на чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения.
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С оглед горното 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 № 35 по Протокол № 21 от
заседание на Общински съвет Каварна, проведено на 28.05.2013 година, с указания за
неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Каварна и на деловодството за сведение и изпълнение.

ВР. И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:………….(п).…………..
(СТЕФКА ГЕНЧЕВА)
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