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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от извънредното заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 45 от 30.05.2022 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

              № 358 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина, Общински съвет – Исперих 

 

РЕШИ: 

 

1. Определя за представител на Община Исперих в областната комисия за 

изработване на областна аптечна карта Аксел Мехмед Кючюк – Заместник-кмет на 

Община Исперих. 

 

2. Възлага на кмета на Община Исперих да издаде заповед, с която да определи 

за представител на Община Исперих в областната комисия за изработване на областна 

аптечна карта Аксел Мехмед Кючюк – Заместник-кмет на Община Исперих. 

 

Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на 

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

 

Решението  подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 
РЕШЕНИЕ 

        №359 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за горите и чл.7 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървестни горски продукти и  чл.52, ал.5, т.2 от ЗМСМА  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
 І. Допълва Решение № 349 по Протокол № 43 от 12.05.2022г. на Общински съвет 

с т. IX със следното съдържание: 

 „На основание чл.52, ал. 5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022г. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от ползване на 

маркирана дървесина да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

с.Голям Поровец и с.Средоселци, община Исперих―. 

 ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  
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 ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.  

Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 
 РЕШЕНИЕ 

        №360 
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 редовното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-

Разград― АД на 16.06.2022г., 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 30.06.2022 г. от 11:00 часа.  

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

Рилски― - Разград― АД на 16.06.2022г., от 11:00 часа, съответно на 30.06.2022 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 редовното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. 

Иван Рилски― - Разград― АД, съобразно предложените проекти на решения, да гласува 

със „За―, а именно: 

 

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 

2021г. —  

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета 

на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.  – „ЗА― ; 

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., заверен от 

регистриран одитор -  

проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния 

финансов отчет на дружеството за 2021г., заверен от регистрирания одитор– „ЗА―; 

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 

дейността им през 2021г. -  

проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021г. – „ЗА―; 

4. Избор на регистриран одитор за 2022г. -   

проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава 

предложения регистриран одитор за 2022г. – „ЗА―; 

5. Промяна в състава на съвета на директорите -  
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проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия член на 

съвета на директорите Петър Янков Тодоров по негова молба, одобрена с Протокол 

№6/13.05.2022г. – „ЗА―; 

6. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен 

мандат на новоизбрания съвет на директорите - – „ЗА―; 

7. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението – 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя 

възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) – „ЗА―; 

8. Промяна в капитала на дружеството – 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в капитала на дружеството – „ЗА―; 

9. Промяна в Устава на дружеството – 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в Устава на дружеството – „ЗА― . 

 

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  

 

 

    

 

Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 


