
 
До Председателя на                                                                                   
Общински съвет Шумен 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Любомир Христов – 
кмет на Община Шумен 

Относно: Предложение за избор на управител на „Диагностично-
консултативен център I - Шумен” ЕООД за срок до провеждане на конкурс 

 
До председателя на Общински съвет – Шумен е депозирано заявление 

от д-р Валентин Асенов Петров – управител на „Диагностично-консултативен 
център I - Шумен” ЕООД с молба да бъде освободен от заеманата длъжност, а в 
случай на несъгласие заявлението да се счита за предизвестие. Д-р Валентин 
Асенов Петров е избран за управител на  „Диагностично-консултативен център I - 
Шумен” ЕООД с решение № 570 от 28.11.2013г. за срок от три години след 
проведен конкурс. С него е сключен договор за управление от 02.01.2014г., в чл. 16 
от който са изброени случаите на прекратяването му преди изтичане на 
определения срок, в т. ч. по молба на управителя до председателя на Общинския 
съвет, или с писмено предизвестие не по-малко от 3 месеца. Съгласно чл. 53 от 
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 
общината в граждански сдружения и в сдружения с нестопанска цел управителите 
се освобождават с решение на Общинския съвет преди изтичане на срока, за който 
са избрани в посочените случаи, с решението за освобождаване се прекратяват и 
договорите за управление, а във всички случаи на прекратяване договора за 
управление, кметът със заповед назначава изпълняващ длъжността до датата на 
вписване в търговския регистър на новоизбрания управител. Съгласно чл. 37, ал. 1, 
т. 9 Общинският съвет, като едноличен собственик на капитала в едноличните 
дружества с ограничена отговорност с общинско участие в капитала по 
предложение на кмета на общината избира управители и определя 
възнаграждението им, и ги освобождава по реда и при условията, регламентирани в 
наредбата, а съгласно чл. 55, ал. 1 възнагражденията на органите на управление на 
едноличните търговски дружества се определят по ред и правила приети от 
Общинския съвет с решението за избирането им. С решение № 178 от 31.07.2008г. 
на Общинския съвет възнаграждението на управителите на общинските лечебни 
заведения е определено, считано от 01.07.2008г., в размер на 350 на сто от средната 
месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.   

Предложението на общинската администрация е за периода до 
провеждането на конкурса и вписването на избрания управител в търговския 
регистър към Агенцията по вписванията за управител на дружеството да бъде 
избран д-р Методи Станиславов Методиев. 

Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да 
вземе следните   

РЕШЕНИЯ: 
 

 На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и чл. 37, ал. 1, т. 9 от Наредбата 
за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 



търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел: 
 

1. Освобождава Д-р Валентин Асенов Петров като управител на 
„Диагностично-консултативен център I - Шумен” ЕООД – гр. Шумен и прекратява 
договора му за управление на дружеството по негова молба. 

2. Избира за управител на „Диагностично-консултативен център I - 
Шумен” ЕООД град Шумен , д-р Методи Станиславов Методиев, ЕГН ……… за 
срок до провеждане на конкурс за управител на дружеството и вписването му в 
търговския регистър.  

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за управление с 
избрания управител за определения срок. 
 
 
 
Вносител,  
Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 
 
Съгласувано,             
Росица Антонова 
Зам. кмет по СВИР             
 
 
 


