
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 52 
От 27.05.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 661 
 

ОТНОСНО:  Предложение до Министъра на здравеопазването за 
промяна в Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за 
лечебните заведения (Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 
2001г., изм. ДВ. бр.116 от 13 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2003г., 
изм.ДВ.бр.4 от 13 Януари 2006г.) 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл. 21, ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 
РЕШИ : 

 
 
 Приема обръщение към Министъра на здравеопазването съгласно 
приложение. 
 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":        
                 /Ел.Георгиева/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДО ПРОФ. Д-Р АННА-МАРИЯ БОРИСОВА 
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 
УВАЖАЕМА ПРОФ. БОРИСОВА, 
 
 С Решение № 661, взето по Протокол № 52 от 27.05.2010г., Общински съвет – Враца 
реши да се обърне към Вас по компетентност с предложение за приемане на поправки в  
Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения (Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 
2000г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.116 от 13 Декември 2002г., изм. ДВ. 
бр.91 от 14 Октомври 2003г., изм.ДВ.бр.4 от 13 Януари 2006г.), касаещи правилата за 
определяне на възнагражденията на управителните и контролни органи на лечебните заведения 
– търговски дружества. На първо място поставяме въпроса за компетентността по отношение на 
определяне на размера на възнаграждението, като считаме, че този въпрос следва да бъде 
изрично предоставен в компетенциите на общинските съвети, когато се касае за лечебни 
заведения, регистрирани като търговски дружества, чиито капитал е изцяло собственост на 
съответната община. Текущо, индивидуализацията на възнагражденията се осъществява от 
кмета на общината, съгласно чл. 14 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за 
лечебните заведения. Цитираната разпоредба няма законова опора, тъй като общоприложимият 
Закон за общинската собственост предоставя правата на едноличния собственик на капитала на 
общинския съвет, което правило не се дерогира със специалния Закон за лечебните заведения. 
В този смисъл всички въпроси относно елементите на правоотношението между дружеството и 
неговите управителни и контролни органи, включително и възнагражденията им, са в 
правомощията на общинския съвет. На второ място считаме, че с оглед икономическата 
ситуация в страната, възнагражденията на управителните и контролни органи на всички 
търговски дружества с общинско и държавно участие, в това число и за лечебните заведения, 
следва да се подчинява на един общ режим по отношение на максималните размери на 
възнагражденията на посочената категория лица. С оглед на последните промени в действащия 
Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно 
участие в капитала, в сила от месец април тази година, приемаме за логично въведеният 
принцип за ограничаване максималния размер на възнагражденията да намери място и в 
издадената от Вашето Министерство наредба. 
 Ето защо предлагаме на Вашето внимание следните допълнения в Наредба № 9 от 26 
юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 
лечебни заведения по закона за лечебните заведения: 
  
§1. В чл.3, ал.1 се създава нова т.6 със следния текст:  
  
6.проект на  договора за възлагане на управлението, в който се определят правата, 
задълженията и възнаграждението. 

§2. В чл.16 се създават нови ал.7 и  8 със следния текст; 

(7) Размерът на възнаграждението на изпълнителните членове и членовете на управителните 
съвети, овластени да представляват лечебното заведение – акционерно дружество не може 
да надхвърля дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, 
установена за страната за съответния месец. 

(8) Размерът на възнаграждението на управителите на лечебните заведения - еднолични 
търговски дружества с ограничена отговорност не може да надхвърля седемкратния размер 
на минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец, а на 
контрольорите на тези дружества - четирикратния размер на минималната работна 
заплата, установена за страната за съответния месец. 


