ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от извънредно заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 65 /26.10.2011г.
РЕШЕНИЕ
№359

С цел приключване на ликвидацията на Общинско дружество „БКС – Исперих”
ЕООД в ликвидация и заличаване на същото от търговския регистър, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.
147, ал. 2, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 266 и следващи от Търговския закон (ТЗ).,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Удължава срока за ликвидация на Общинско дружество „БКС – Исперих” ЕООД
определен в т. 4 от Решение № 185 / 06. 10. 2009г. на ОбС – Исперих до 31. 10. 2011г.
2. Приема 31.10.2011г. за краен срок за приключване на ликвидацията на с Общинско
дружество „БКС – Исперих” ЕООД.
3. Приема Отчет – Доклад на Ликвидатора на Общинското дружество „БКС –
Исперих” ЕООД в ликвидация.
4. Определя Бейсим Руфад – заместник кмет на Община Исперих до 31. 10. 2011г.да
приеме наличните дълготрайни материални активи от Ликвидатора на Общинското
дружество „БКС – Исперих” ЕООД
5. Възлага на Ликвидатора на дружеството:
5.1 Окончателно да разпредели в приход на общинския бюджет всички
финансови средства на дружеството в ликвидация въз основа на съставения заключителен
баланс.
5.2 Да представи Заключителния баланс и пояснителния доклад към
заключителния баланс на Общинското дружеството в ликвидация „БКС – Исперих”
ЕООД пред Общински съвет – Исперих.
6. Определя Кмета на община Исперих за пазител на търговските книги след
заличаването на дружеството в ликвидация.
7. Възлага на Ликвидатора на дружеството да предаде за съхранение търговските
книги на заличеното дружество на лицето, посочено като пазител.

8. Възлага на ликвидатора на дружеството да предаде разплащателните ведомости на
Община Исперих. на НОИ.
9. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на Областния
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му в съответствие с чл.22 от
ЗМСМА.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – Разград по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ
№360
Предвид необходимостта от одобряване изработване на изменение на Подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на ул. „Ангел Кънчев” от ОК 47 до т.20”,
на трасето от ОК49 до ПИ(поз. имот) №110 008 – извън регулация , на основание чл. 21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.134, ал1т.1, т.2 и т.3 от ЗУТ, във връзка чл. 124 ал.1 от ЗУТ .
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1.Одобрява изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация
( ПУП- ПР) на кв. 27 по ПУП на с. Тодорово, на трасето от ОК49 до ПИ(поз. имот) №110
008 – извън регулация.
2.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 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.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Общински съвет – Исперих: / п /
/ БЕЙСИМ БАСРИ/
ПРОТОКОЛИСТ: / п /
/ К. Ариф/
Вярно с оригинала
Гл.специалист
Сътрудник ОбС-Исперих
/ Къймет Ариф/

