ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от извънредно заседание на Общински съвет - Исперих

ПРОТОКОЛ №27 /15.05.2013 г
РЕШЕНИЕ № 202:
На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.147, ал.1 от ТЗ, чл.9, ал.1,
т.5 от Наредба № 10 на ОбС Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Удължава срока на действие на договора за управление на „МБАЛ Исперих”
ЕООД гр. Исперих до 30.06.2013г. включително.
II. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи допълнително
споразумение с д-р Лиляна Петрова Петрова, с което да удължи срока на договора за
управление на „МБАЛ Исперих” ЕООД гр. Исперих от 01.05.2013г. до 30.06.2013г.
включително.
III. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването
му пред Административен съд Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ № 203:
На основание чл.21, ал.1, т. 23, чл.21, ал.2 и чл.39, ал.3, от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Общински съвет Исперих упълномощава Гюнай Хюсмен Хюсмен –
Председател на ОбС Исперих, да представлява ОбС Исперих по административно дело
№ 76/ 2013 по описа на Административен съд Разград, като му дава право да
упълномощава и преупълномощава адвокати, които да осъществяват процесуалноправното и материално-правното представителство на ОбС Исперих пред
Административен съд Разград.
2. Общински съвет Исперих отменя Решение № 201 по протокол 26 от
17.04.2013г. на ОбС Исперих.
3. Общински съвет Исперих определя Бейсим Руфад Расим - заместник кмет на
Община Исперих да замества Кмета на Община Исперих Бейсим Басри Шукри, считано
от 15.05.2013г., до неговото завръщане.
4. Общински съвет Исперих, считано от 15.05.2013г., възлага на Бейсим Руфад
Расим - заместник кмет на Община Исперих, в качеството му на заместващ Кмета на

Общината, правомощията на кмет на община определени в чл.44, ал.1 от ЗМСМА, като
му дава право да представлява Общината и подписва от името на Кмета на Общината
всички документи, освен в случаите, по които е необходимо изрично решение на ОбС,
както и да сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите в
общинската администрация.
5. Общински съвет Исперих възлага на Бейсим Руфад Расим - заместник кмет
на Община Исперих в качеството му на заместващ Кмета на Община Исперих да се
разпорежда с финансовите средства на Общината, като само той подписва
необходимите платежни и счетоводни документи, считано от 15.05.2013г.
6. Общински съвет Исперих, считано от 15.05.2013г., упълномощава Бейсим
Руфад Расим – заместник кмет на Община Исперих, в качеството му на заместващ
Кмета на Общината, да подписва всички необходими документи касаещи изпълнение
на договори за безвъзмездно финансиране по фондове на Европейския съюз, освен в
случаите, за които е необходимо изрично решение на ОбС.
Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на област Разград, на обслужващата банка на Община Исперих
„ИНВЕСТБАНК” АД в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му – 15.05.2013г. Същото
подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

/Г. Хюсмен/

