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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  52 / 13. 02. 2023 год. 

 

       Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация на  13. 02. 2023 година /понеделник /от 09.00 

часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 17 общински съветници.   

      

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да 

протече при следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

…………………………………………………………………………………………………... 

ПО ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, 

Относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения 

посочени в Писмо с вх. № 04-00-17/31.01.2023 г. и Покана за свикване на извънредно 

общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Св. Иван Рилски – Разград“  

…………………………………………………………………………………........................... 

Севгин Шукри  –  Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената докладна 

записка. 

 

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация,  в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

 

 

 

 

Гласували  16 – Общински съветници  

 „ЗА” – 16 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА  13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов ЗА 

9 Мехмед Мехмедов отсъства    



 

РЕШЕНИЕ № 357 

13 Февруари  2023 год. 

 

 

В Общинска администрация – Лозница е получено Писмо с вх. № 04-00-17/31.01.2023 г. 

от заместник – министъра на здравеопазването, във връзка със свикано извънредно Общо 

събрание на акционерите на МБАЛ „ Св. Иван Рилски – Разград“ АД, гр. Разград, което 

ще се проведе на 17.02.2023 г.  от 13.00 ч. в залата /библиотека/ на третия етаж на 

административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул. „Коста Петров“ № 

2. Към писмото е приложена Покана за свикване на общото събрание и Писмо с рег. № 

20-18-1/05.01.2023 г. на МЗ в което се съдържа информация по чл. 224, ал.2 от ТЗ за 

предложените членове за съвета на директорите.  

   Предложението на държавата като акционер е да бъде извършена промяна в състава на 

съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав 

Генчо Вълков Жеков и Теодор Иванов Гарвалов и да бъде избран нов тричленен съвет 

на директорите в състав Станимир Красимиров Георгиев, Ивиан Бориславов Бинишев и 

Теодор Иванов Гарвалов.  

    Дневният ред на извънредното Общо събрание, обявен в поканата е следният:  

1. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на 

директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в съства: 

Гечо Вълков и Теодор Иванов Гарвалов и избор на нов тричленен състав на 

директорите в състав: Станимир Красимиров Георгиев, Ивиан Бориславов 

Бенишев и Теодор Иванов Гарвалов.  

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: 

Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания 

съвет на директорите. 

3. 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 формирано по реда на чл. 

56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия / ППЗПП/. 

4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към 

Приложение 2 „ Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 

публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП – проект на решение: 

Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 

8 от Забележките към Приложение № 2 „ Показатели и критерии за определяне на 

балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, 

включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение 

№ 2 към чл. 56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1.  

    Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 19 и чл. 21, ал. 1 от Наредба № 9 

Общински съвет Лозница за условията и реда за упражняване правата на собственост от 

Община Лозница в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в 

капитала, за участието на общината в граждански дружества, както и за изпълнението на 

местни дейности и услуги чрез общински предприятия,  Общински съвет – Лозница   

 

РЕШИ: 



     I.  Оправомощава представителя на Община Лозница – Севгин Назъм Шукри, кмет на 

община Лозница, да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на 

Общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Св. Иван Рилски – Разград“ АД, гр. Разград 

,  както следва: 

       Решение 1 по т. 1: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна 

в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на 

директорите в съства: Гечо Вълков и Теодор Иванов Гарвалов и избор на нов тричленен 

състав на директорите в състав: Станимир Красимиров Георгиев, Ивиан Бориславов 

Бенишев и Теодор Иванов Гарвалов  - гласува „ ЗА “  

      Решение 2 по т. 2: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат 

на новоизбрания съвет на директорите – гласува „ ЗА“ 

       Решение 3 по т. 3 : Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на 

членовете на съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението да 

бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия / ППЗПП/ – гласува „ ЗА“ 

     Решение 4 по т. 4 : Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 

от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „ Показатели и критерии за 

определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от 

ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение 

№ 2 към чл. 56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1.  – гласува „ ЗА“ 

     II. При настъпване на промени, в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния 

ред на заседанието на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Св. Иван Рилски – 

Разград“  АД, гр. Разград оправомощава представителя на Община Лозница да гласува 

по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Лозница. 

      III. Определя Гюкчан Ахмед Ахмед – заместник - кмет, за представител на Община 

Лозница, при невъзможност Кметът на Община Лозница да участва в заседанието на 

Общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Св. Иван Рилски – Разград“  АД, гр. 

Разград. 

    Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

    Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

Техн. Сътрудник:                                Председател на ОбС: /П/ 

 

                        А. Дживгова                                                       И. Ахмедов 
 

Решението е обявено на  14. 02. 2023 г.  
 



 

 


