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ДО 

Народното събрание на Република 

България 

Комисия по превенция и 

противодействие на корупцията 

Ж А Л Б А 
От 

Григор Вихров Здравков, член на 

Сдружение „Българска легия антимафия”, 

адрес: гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 

18, тел. 0887 71 09 37, електронен адрес: 

legia_antimafia@abv.bg 

  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

 

Иван Маркос Христанов е назначен за заместник – министър на земеделието и в 

качеството си на такъв, той е лице по чл. 6, ал. 1, т. 3, пр. последно ЗПКОНПИ. 

Правоотношението му е трудово, уредено съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. 

Съгласно чл. 107а, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, не може да бъде сключван трудов 

договор за работа в държавната администрация с лице, което е едноличен търговец, 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски 

пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или 

синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация. 

На основание чл. 107а, ал. 3 от Кодекса на труда при сключването на трудовия 

договор лицето подписва декларация за обстоятелствата по ал. 1. 

На основание чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на труда служител, който е лице, заемащо 

висша публична длъжност, подава декларация за имущество и интереси само по реда на 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

Към 19.05.2022г. по партидата на търговско дружество „И Ем Пи Инвест България” 

АД, ЕИК 203120042 е вписан следния съвет на директорите – Елвин Вехип Гури, Държава: 

БЪЛГАРИЯ, Томас Майкъл Хигинс, Държава: САЩ, Иван Маркос Христанов, Държава: 

БЪЛГАРИЯ, Станислав Русалинов Николаев, Държава: БЪЛГАРИЯ, Славчо Петров 

Парушев, Държава: БЪЛГАРИЯ. 

Считано от 30.09.2021г., когато е подадено заявление Г2 за обявяване на Годишен 

финансов отчет, по партидата на дружеството няма подавани заявления и няма обявявани 

актове. 

Следователно, към настоящия момент г-н Иван Христанов е в конфликт на 

интереси, доколкото въпреки че заема висша държавна длъжност – заместник – министър 

на земеделието, той е вписан като член на Съвета на директорите (управляващия орган) на 

„И Ем Пи Инвест България” АД, ЕИК 203120042.  

В Търговския регистър е записан мандат на съвета на директорите до 13.06.2017г., 

но изтичането на мандата не прекратява правоотношението между този член и 

дружеството – в този смисъл е изложеното в правната доктрина, а и в съдебната практика 

– например Решение № 108 от 08.10.2015г. по т.д. № 2263/2014г. на II ТО на ВКС. В 

Решение №273/09.04.2009 г. по гр.д.№6371/2007г. на ВКС,ІV г.о.  е прието, че договор за 
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възлагане на управление на изпълнителен директор се счита прекратен с вписване на 

решението за освобождаване в ТР. Тази последица е в интерес на дружеството и на 

третите лица. Такова решение по отношение на г-н Христанов не е било вписвано в 

Търговския регистър. След датата на назначаването му за заместник – министър на 

земеделието, а преди това и за избирането му за народен представител, по партидата на 

дружеството няма подавани заявления. Нещо повече, обстоятелството, че г-н Христанов е 

продължил да изпълнява длъжността на член на съвета на директорите на „И Ем Пи 

Инвест България” АД, ЕИК 203120042 и след 13.06.2017г., е подаденото в Търговския 

регистър Заявление А5 № 20210224211845, по което е извършено вписване 

20210302101442. С това заявление е представен Протокол от заседание на Съвета на 

директорите на „И Ем Пи Инвест България” АД от 08.01.2021г., който е подписан от г-н 

Иван Маркос Христанов – третия положен подпис. 

„И Ем Пи Инвест България” АД е с предмет на дейност  „предоставяне на 

консултантски услуги и бизнес анализи на дружества относно финансирането на 

дейността им и капиталовата им структура, управление и моделиране на бизнес процеси, 

инвестиции в други предприятия, рекламна дейност, проучвания, информационни и 

маркетингови услуги, търговско представителство, посредничество при сделки; вътрешна 

и външно търговска дейност, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена 

от законодателството на Република България”.  

В тази връзка считам, че г-н Христанов е назначен в нарушение на императивната 

разпоредба на чл. 107а, ал. 1, т. 2 КТ и към момента е в конфликт на интереси. 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

 Моля да извършите проверка по изложените в настоящия сигнал факти и 

обстоятелства. 

 

1. Протокол от заседание на съвета на директорите на „И Ем Пи Инвест България” 

АД от 08.01.2021г; 

 2. Извлечение от интернет страницата на ТРРЮЛНЦ. 

 

 

       

 

София                                                                                         С уважение…………… 

19.05.2022                                                                                                       Г. Здравков 
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