
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 35 

 
от проведеното  извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на 

06.12.2021 година 
 

Днес 06.12.2021 г. от 17.00 часа се проведе  извънредно заседание на Общински 

съвет Исперих в заседателната зала на Община Исперих. 

  

Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

Заседанието е свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал.1, т.1  от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-20923г. 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 24  общински 

съветници. Отсъства общинските  съветници: Даниел Димитров, Екатерина Великова, 

Енис Али, Нехрин Яшар и Зейти Фераим. 

 Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на 

Общински съвет Исперих. 

  

 Имате ли допълнения, предложения по предварително обявения проекто дневен 

ред. 

 Няма. 

Преминаваме към гласуване на дневния ред по който ще работим на днешното 

заседание. 

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 

 

  

 

 

 

 



 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 

1. Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на  Общински съвет 

Исперих 

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство 

Райнино в община Исперих за срок до полагане на клетва от новоизбран кмет 

 

2. Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на  Общински съвет 

Исперих 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка 

с провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. 

Иван Рилски - Разград“ АД     

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на  Общински съвет Исперих 

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство 

Райнино в община Исперих за срок до полагане на клетва от новоизбран кмет 

 

 Заседанието се води от общинския съветник Дамян Милев. 

 

 Дамян Милев – председателстващ заседанието на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Бекир. 

 

Бейти Бекир – Председател на  Общински съвет Исперих 

 Уважаеми общински съветници, 

         С решение №196 от 07.04.2021г. на Общинска избирателна комисия Исперих са 

прекратени пълномощията на Ислям Шефкетов Хюсеинов като кмет на кметство Райнино 

и е обезсилено издаденото му удостоверение. 

 

В деловодството на Общински съвет – Исперих постъпи писмо с вх. № 

219/30.11.2021г. на ОИК – Исперих,  ведно с приложени към него: 

Решение № 205/29.11.2021г.  на ОИК Исперих и  Решение № 62/27.04.2021г 

постановено по административно дело №99/2021г по описа на Административен съд -  гр. 

Разград, влязло в законна сила на 18.11.2021г. с което е отхвърлена жалбата на Ислям 

Шефкетов Хюсеинов относно предсрочно прекратяване пълномощията му като кмет на 

кметство Райнино и обезсилване на издаденото му удостоверение. 

Съгласно чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира 

временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания 

кмет. Предвид произтеклата необходимост от избиране на временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство Райнино предлагам лицето Снежина Данова Велинова за 

временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Райнино.  Посоченото лице отговаря 

на изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс, което се установява от справки от бюро 

съдимост и декларации по чл. 397 от ИК,  същата е с опит в местната администрация, 

живее в с. Райнино и е запозната с проблемите на населението, поради което и считам, че 





 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на  Общински съвет 

Исперих 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка 

с провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. 

Иван Рилски - Разград“ АД     

 

Дамян Милев – председателстващ заседанието на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Бекир. 

 

Бейти Бекир – Председател на  Общински съвет Исперих 

Уважаеми общински съветници, 

В Общински съвет Исперих е постъпило писмо-покана от д-р Гечо Жеков – 

Изпълнителен директор на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД с вх.№218/25.11.2021г. 

за свикване, съответно участие на/в извънредно Общо събрание на акционерите на 

„МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД на 17.12.2021г. от 11:00 часа, като при липса на 

кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, последното ще се проведе на 31.12.2021 г. от 

11:00 часа.  

Извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ 

АД на 17.12.2021г., респ. на 31.12.2021 г. ще се проведе в съответствие с предложения 

дневен ред: 

1. Избор на регистриран одитор за 2021г.-проект на Решение: Общо събрание на 

акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021г.; 

2. Одобряване на бизнес програма за 2021г.-2023г.- проект на Решение: Общо 

събрание на акционерите одобрява приетата от Съвета на директорите бизнес програма за 

2021-2023г. 

В тази връзка, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 19 и чл. 20 от 

Наредба №26 за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община 

Исперих в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината 

в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, като съобразих 

представените проекти на решения в цитираното писмо, предлагам Общински съвет - 

Исперих да вземе следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Дава мандат за участие на д-р Иван Гайдаров – Управител на  "МБАЛ-Исперих" 

ЕООД в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-

Разград“ АД на 17.12.2021г., от 11:00 часа, което ще се проведе в залата (библиотека) на 

трети етаж на административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул. „Коста 

Петров“ №2, като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да участва в 

общото събрание на 31.12.2021 г. от 11:00 часа.  

2. За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван 

Рилски-Разград“ АД на 17.12.2021г., от 11:00 часа, съответно на 31.12.2021 г. от 11: 00 

часа, упълномощеният с мандат по т.1 да се легитимира с настоящото решение, което 

изпълнява ролята на пълномощно, и чрез документ за самоличност.  

3. Упълномощеният представител на община Исперих по всички точки, посочени по-

долу, от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван 



Рилски-Разград“ АД, съобразно предложениете проекти на решения, да гласува със 

„Въздържал се“, а именно: 

 

3.1.  Избор на регистриран одитор за 2021г.- 

проект на Решение: Общо събрание на акционерите избира и назначава 

предложения регистриран одитор за 2021г. – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ . 

 

3.2. Одобряване на бизнес програма за 2021г.-2023г.-  

проект на Решение: Общо събрание на акционерите одобрява приетата от Съвета 

на директорите бизнес програма за 2021-2023г.  – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ . 

 

Упълномощеният в т.1 представител е длъжен да защитава интересите на Общината 

и да отчита писмено дейността си пред Общински съвет Исперих, в това число и да 

информира в тридневен срок за предстоящи и приключили заседания, във връзка с 

предоставените му с настоящото решение права, като и предоставя дневния ред, и копия 

от протоколите на заседанията. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на община Исперих и областния 

управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен 

съд – Разград.  

 

Дамян Милев – председателстващ заседанието на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, предложения, към вносителя имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Извънредното заседание на 06.12.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на  Общински съвет 

Исперих 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка 

с провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. 

Иван Рилски - Разград“ АД     

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ       



 8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ     

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

      

 

 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

           №301 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 19 и чл. 20 от Наредба №26 за 

условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански 

дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, като съобразих 

представените проекти на решения в цитираното писмо, предлагам Общински съвет - 

Исперих да вземе следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Дава мандат за участие на д-р Иван Гайдаров – Управител на  "МБАЛ-Исперих" 

ЕООД в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-

Разград“ АД на 17.12.2021г., от 11:00 часа, което ще се проведе в залата (библиотека) на 

трети етаж на административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул. „Коста 

Петров“ №2, като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да участва в 

общото събрание на 31.12.2021 г. от 11:00 часа.  



2. За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван 

Рилски-Разград“ АД на 17.12.2021г., от 11:00 часа, съответно на 31.12.2021 г. от 11: 00 

часа, упълномощеният с мандат по т.1 да се легитимира с настоящото решение, което 

изпълнява ролята на пълномощно, и чрез документ за самоличност.  

3. Упълномощеният представител на община Исперих по всички точки, посочени по-

долу, от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван 

Рилски-Разград“ АД, съобразно предложениете проекти на решения, да гласува със 

„Въздържал се“, а именно: 

 

3.1.  Избор на регистриран одитор за 2021г.- 

проект на Решение: Общо събрание на акционерите избира и назначава 

предложения регистриран одитор за 2021г. – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ . 

 

3.2. Одобряване на бизнес програма за 2021г.-2023г.-  

проект на Решение: Общо събрание на акционерите одобрява приетата от Съвета 

на директорите бизнес програма за 2021-2023г.  – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ . 

 

 

Упълномощеният в т.1 представител е длъжен да защитава интересите на Общината 

и да отчита писмено дейността си пред Общински съвет Исперих, в това число и да 

информира в тридневен срок за предстоящи и приключили заседания, във връзка с 

предоставените му с настоящото решение права, като и предоставя дневния ред, и копия 

от протоколите на заседанията. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на община Исперих и областния 

управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен 

съд – Разград.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното извънредно заседание. 

 

 

Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за 

Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за 

архива на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 Бейти Мюмюн Бекир 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
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