
 

До Председателя на 

Общински съвет – Шумен 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Любомир Христов – 

кмет на Община Шумен 

 

Относно:   Предложение за увеличаване на дела на Община Шумен 

в капитала на „МБАЛ - Шумен” АД гр. Шумен 

 

Съгласно последната редакция на чл. 100, ал. 7 от Закона за 

лечебните заведения, изм. и доп., бр. 72 от 2015 г., предоставяните от 

държавния или общинския бюджет средства на държавни лечебни заведения - 

търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със 

смесено държавно и общинско участие в капитала, за капиталови разходи се 

отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение 

се увеличава само със стойността на предоставените от бюджета и усвоени 

средства за капиталови разходи на съответното държавно лечебно заведение 

или лечебно заведение със смесено държавно и общинско участие в капитала, 

като държавата и общините записват нови дялове/акции. Неусвоените средства 

за капиталови разходи подлежат на възстановяване в държавния бюджет по ред, 

определен от министъра на здравеопазването.  

От момента на изменението и допълнението на закона до края на 

2017г. община Шумен е предоставила на „МБАЛ – Шумен“ АД  средства за 

капиталови разходи от общинския бюджет на обща стойност 255098 лв., 

съгласно приложената справка. 

Съгласно актуалния устав на „МБАЛ – Шумен“ АД капиталът на 

дружеството е в размер на 6 907 000 лв., разпределен в 690 700 бр. акции, като 

община Шумен притежава 18.77 на сто от капитала, или 129 628 бр. акции, 

всяка от които с номинална стойност 10 лв. 

Разпоредбата на чл. 100, ал. 8 от ЗЛЗ гласи, че  в случаите по ал. 4, 6 

и 7 не се прилагат разпоредбите на Търговския закон и устава/дружествения 

договор за увеличаване капитала на дружеството и за свързаната с това промяна 

на устава/дружествения договор. Промените се извършват само с подаване на 

заявление до търговския регистър от министъра на здравеопазването или от 

оправомощено от него длъжностно лице. Във връзка с това следва да се поиска 

от министъра на здравеопазването да подаде заявление до търговския регистър, 

след решение на Общинския съвет, в съответствие с Раздел ІV „Участие на 

общината в други дружества“ 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. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общинският съвет да 

вземе следните 

РЕШЕНИЯ: 

 



1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 7 от ЗЛЗ и 

чл. 17 и чл. 19 от НУРУПСОТДОУКУОГДСНЦ, предвид предоставените до 

момента от общинския бюджет средства на „МБАЛ – Шумен“ АД – дружество със 

смесено държавно и общинско участие в капитала, за капиталови разходи в 

периода 2015 – 2017г. с общ размер 255098 лв., да бъде увеличено участието на 

община Шумен в дружеството чрез увеличаване на капитала му със сумата 255090 

лв., като община Шумен запише нови 25509 броя поименни акции с номинална 

стойност 10 лв. всяка, на обща стойност 255090 лв. 

2. На основание чл. 100, ал. 8 от ЗЛЗ да бъде поискано министърът 

на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице да подаде 

заявление до търговския регистър за вписване на увеличаването на капитала и 

за свързаната с това промяна на устава на дружеството.  

 

 

Вносител: 

Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 
 


