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

ПРОТОКОЛ № 27 от 16.03.2017г.
РЕШЕНИЕ

№ 293
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 82. ал. 2 от Закона за публичните
финанси, и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности на община Исперих за
периода 2018-2020 г., съгласно Приложение № 1;
2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за
разходи за периода 2018-2020 г., съгласно Приложение № 2;
3. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за
периода 2018-2020 г. на община Исперих, съгласно Приложение № 3.
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
№ 294

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се
проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собственика на законно
построени сгради в него, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот III – 336 (римско три тире триста тридесет и шест)
в квартал 44 (четиридесет и четири), с начин на трайно ползване Дворно място с площ
871 (осемстотин седемдесет и един) кв.м. по регулационния план на с.Тодорово,

одобрен със Заповед № 63/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих с
местонахождение на имота с.Тодорово, ул. «Тимок» № 2,община Исперих, област
Разград при граници и съседи: изток –ул. «Тимок»; север- УПИ II-335; запад- УПИ I и
юг- УПИ IV-337 съгласно АЧОС № 804 от 28.10.2002г.вписан в Агенцията по
вписванията на 05.04.2011год. на собственика на законно построените сгради-жилищна
сграда и второстепенна сграда собственост на Ирфан Тахсин Хаджимехмед -Генч с
адрес гр.Исперих, ул. «Тунджа» №21, община Исперих, област Разград, притежаващ
Нотариален акт №95, том VII, рег.№6937, дело № 913 от 2007г.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 18.01.2017 г. в размер на 1 894,00 лв. (хиляда
осемстотин деветдесет и четири) лев без ДДС.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 820,70 (хиляда осемстотин и двадесет
лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000100/27.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 295
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлен имот да се
проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:
1. Поземлен имот № 61875.33.321 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка триста двадесет и едно с начин на ползване
Незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 171 (хиляда сто седемдесет и един)
кв.м с местонахождение на имота – с.Райнино, ул. „Пирин“ №14, община Исперих,
област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-1831/03.06.2010год. на ИД на АГКК при съседи на имота:имоти с №, №61875.33.427;
61875.33.356; 61875.18.351; 61875.18.297 и 61875.33.426, съгласно Акт за частна

общинска собственост № 6307 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на
13.12.2016год., рег.№ 94, том 15, № 38310.
2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 688,00 (две хиляди шестстотин осемдесет и осем) лева, която е пазарна оценка,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 01.02.2017 год.
3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 445,00 (две хиляди четиристотин
четиридесет и пет) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000035/13.01.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
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 Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 296
Предвид необходимостта от одобряване на ПУП–ПЗ на поземл. имот № 007314,
придружен от ПУП – ПП за кабелна линия СрН 20 kV от СРС № 19 към ВЕЛ 20 kV
“Лъвино”, разположен в поземл. имот № 007132 до поземл. имот № 007314, ЕКАТТЕ
32874, местност “Дере Алан” - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и на
основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих
РЕШИ :
1. Одобрява проект ПУП–ПЗ на поземл. имот № 007314, придружен от ПУП – ПП
за кабелна линия СрН 20 kV от СРС № 19 към ВЕЛ 20 kV “Лъвино”, разположен в
поземл. имот № 007132 до поземл. имот № 007314, ЕКАТТЕ 32874, местност “Дере
Алан” - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 297
С решение № 272 / 27.01.2017г. /Протокол № 25/ на Общински съвет - Исперих
за подпомагане дейността на спортните организации, регистрирани като Юридически
лица с нестопанска цел (СНЦ), за осъществяване на тяхната дейност и за спортни
мероприярия са планирани 60 000,00 лв. Във връзка с разпределението на горе
цитирания ресурс, Общинска администрация предлага средствата да бъдат
разпределени както следва:

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 4а от Закона за физическо възпитание и спорт.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. За спортни клубове
- 43 000,00 лв.
 СНЦ “Волейболен клуб “Хан Аспарух” гр. Исперих”
– 10 000,00 лв.;
 СНЦ „Футболен клуб Бенковски - 2016“
– 5 000,00 лв.;
 СНЦ „Спортен клуб по борба Осман Дуралиев 2016“
– 5 500,00 лв.;
 СНЦ „Спортен клуб по вдигане на тежести Исперих”
– 1 500,00 лв.;
 СНЦ „Адреналин в кръвта” гр. Исперих
– 2 000,00 лв.;
 СНЦ „Колоклуб Димитровец - Исперих”
– 1 000,00 лв.;
 СНЦ „Училищен спортен клуб Васил Априлов”
– 2 000,00 лв.;
 СНЦ „Футболен клуб Арсенал” с. Лъвино
– 4 000,00 лв.;
 СНЦ „Футболен клуб Левски – Подайва”
– 4 000,00 лв.;
 СНЦ „ФК СТАРА СИЛА” с. Ст. Селище
– 4 000,00 лв.;
 СНЦ „Футболен клуб Стрела” с. Тодорово
– 4 000,00 лв.;

2. Сумата от 17 000,00 лв. над тези 43 000,00 лв. да бъде обсъждана и
разпределена на следващо заседание на Общински съвет Исперих и след представяне
на цялостна информация от спортните клубове за участие в състезания и постигнати
резултати до месец юни 2017 г.
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
4. Настоящото Решение да бъде изпратено 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

№ 298
На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на
Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински
поземлен фонд
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

I. 1. Определя имоти от Общински поземлен фонд - с начин на трайно ползване
овощни градини и трайни насаждения на територията на Община Исперих по населени
места, номера на имотите, номера на Актовете за общинска собственост , площи
описани в таблица – Приложение №1, която е неразделна част от настоящото решение.
2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на
общината, а на кметовете по населените места в кметствата списъка на имотите с начин
на трайно ползване овощни градини и трайни насаждения по Приложение №1.
II. 1. Право да подават заявления имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани
като земеделски производители, които приложат заявление по образец, ЕИК или
БУЛСТАТ за земеделски производители, декларация за липса на задължения.
2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе
публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от
Наредба №27 на ОбС Исперих.
3. Определя срок за подаване на заявления от лицата желаещи да ползват тези
имотите от Общинския поземлен фонд до 28.04.2017г. включително.
III. 1. Договорите за наем на трайни насаждания да се сключат за десет
селскостопански години считани от селскостопанската 2017/2018г.
2. Определя средна рентна наемна цена за трайни насаждения в размер на 27,00
(двадесет и седем лева) лева на декар.
ІV. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
V. 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

№ 299
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона
за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.5, т.1 и чл.7 от Наредба №
28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд
на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на маломерните имоти от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински
поземлен фонд
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

I. 1.Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията
на община Исперих по населени места, номера на имоти, документи за собственост и
площи, описани в таблици – Приложение №1 , което е неразделна част от настоящото
решение.

2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на
общината, а на кметовете по населените места в кметствата списъка на маломерните
имоти по Приложения №1 .
II.1.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към Община
Исперих.
2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе
публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от
Наредба №27 на ОбС Исперих.
3. Определя срок за подаване на заявления от лицата желаещи да ползват
маломерните имоти от Общинския поземлен фонд до 31.06.2017г. включително.
III.1.Договорите за наем за маломерните имоти да се сключат за
селскостопанската 2017/2018 година.
2. Определя средна рентна наемна цена за имотите в размер на 35,00 (тридесет
и пет ) лева на декар, съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на
ОбС –Исперих.
ІV. 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-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 300
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих
за закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Лъвино, община
Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел - ликвидиране на
съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имота
и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет –
Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между
община Исперих и Сюлбие Сюлейман Махмуд, с адрес с.Лъвино, ул. „Арда” № 15,
община Исперих, област Разград чрез продажба на частта на община Исперих, а
именно 45/835 (четиридесет и пет наклонена черта осемстотин тридесет и пет)
кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел I-369 (римско първи
тире триста шестдесет и девет) в квартал 28 (двадесет и осем) с обща площ на имота
835,00 (осемстотин тридесет и пет) кв.м с местонахождение с.Лъвино, ул. „Арда“ №17,
община Исперих по регулационния план
на селото, одобрен
със Заповед
242/03.12.1987год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север- ул.
„Арда “; изток – УПИ II, кв.28; юг- УПИ ХХ, кв.28 и запад – ул. „Дон“ по Акт за
частна общинска собственост № 6315 от 23.11.2016год. вписан в Агенцията по
вписванията на 28.11.2016 г.

на съсобственика СЮЛБИЕ СЮЛЕЙМАН МАХМУД, притежаваща останалите
идеални части от имота, съгласно Нотариален Акт № 80, том ІV, рег. № 3890,дело №
510 / 2015год.
ІІ. Продажбата да се извърши при данъчна оценка, съгласно удостоверение №
6702000352/24.02.2017 г. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община
Исперих в размер на 168,30 (сто шестдесет и осем лева и тридесет стотинки)лева без
ДДС.
Пазарната оценка на идеалните части от имота, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 01.02.2017 г. е в размер на 99,00 (деветдесет и девет)
лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих
ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 301
Община Исперих притежава 452,19 кв.м идеални части
от улична
регулация, предаваеми към УПИ VI-9 в квартал 1 по плана на с.Яким Груево,
община Исперих целия с площ 1488,63 кв.м по регулационния план на селото. За
общинските части от имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
6330 от 23.01.2017 г., вписан в Агенцията по вписванията на 01.02.2017 г.
Останалите идеални части от имота са собственост на Мехмед Исмаил Мустафа,
съгласно Нотариален акт № 89, том ІV, рег.№ 4126, дело №546 / 2014год. и със
заявление № ОС- 682/16.12.2016год. лицето желае да закупи общинските идеални
части.
Разпореждането с 452,19 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми
към УПИ VI-9 в квартал 1 по плана на с.Яким Груево е включено в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017год.
Прекратяването на съсобственост се извършва след Решение на Общински
съвет, за което предлагам Общински съвет –Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих
за закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Яким Груево, община
Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел - ликвидиране на
съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имота
и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет –
Исперих

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между
община Исперих и Мехмед Исмаил Мустафа, с адрес гр. Исперих, ул.”Стефан
Караджа” № 18, вх.А, ет.2, ап.8, община Исперих, област Разград чрез продажба на
частта на община Исперих, а именно 452,19/1488,63 (четиристотин петдесет и две
цяло и деветнадесет наклонена черта хиляда четиристотин осемдесет и осем цяло
шестдесет и три) кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел
VI-9 (римско шест тире девет) в квартал 1(първи) с обща площ на имота 1488,63
(хиляда четиристотин осемдесет и осем цяло шестдесет и три) кв.м с местонахождение
с.Яким Груево, ул. „Ген.Владимир Заимов“, община Исперих по регулационния план
на селото, одобрен със Заповед 343/28.12.2001год. на Кмета на община Исперих при
граници на имота: север- парцел V-8, кв.1; изток – ул. „Ген.Владимир Заимов“ и югпарцел VII-18 от кв.1
по Акт за частна общинска собственост № 6330 от
23.01.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 01.02.2017 г.
на съсобственика МЕХМЕД ИСМАИЛ МУСТАФА, притежаващ останалите
идеални части от имота, съгласно Нотариален Акт № 89, том ІV, рег. № 4126,дело №
546 / 2014год.
ІІ. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 01.02.2017 г. в размер на 1 068,00 (хиляда шестдесет
и осем) лева без ДДС.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на идеалните части от имота е 944,20 (деветстотин четиридесет
и четири лева и двадесет стотинки) лева, съгласно удостоверение №
6702000099/27.01.2017 г. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община
Исперих.
ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих
ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 302
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ :
1. Дава съгласие на ЕООД”Общинска аптека” Исперих за предоговаряне на
револвиращ кредит , разрешен с решение № 105/29.02.2012 година на ОбС Исперих , за

нов 5 годишен период в размер до 30 000/тридесет хиляди/ лева
дружеството с изгоден лихвен процент и месечни вноски .

договорени

от

Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 303
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Административен договор №BG16RFOP001-3.002-0018-C01 от
09.12.2016 г., подписан между Община Исперих и УО на ОП „Региони в растеж“ по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 3 „Регионална
образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за
професионалните училища в Република България“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Дава съгласие за отпускане на временен безлихвен заем в размер на 64 702,48
лв. без ДДС /77 642,98 лв. с ДДС/ на ПГСС „Хан Аспарух“, гр.Исперих за извършване
на плащания към „Инвестиционно проектиране“ ЕООД и „ЕС – ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“
ЕООД за изпълнени от тях дейности, допустими за възстановяване по договор
№BG16RFOP001-3.002-0018-C01 от 09.12.2016 г. и във връзка с изпълнението на
проект „ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ХАН АСПАРУХ”,
ГР.ИСПЕРИХ”.
Решението 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 съобщаването
им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 304
Във връзка с провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „ СВ. ИВАН РИЛСКИ” – Разград АД, гр.
Разград и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1.Упълномощава, д-р Абдулах Заргар Шабестари - управител на "МБАЛИсперих” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул.”Ахинора” №39,
да представлява Община Исперих в извънредното общото събрание на Многопрофилна
болница за активно лечение „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – Разград „ АД, гр. Разград.
2.Упълномощава д-р Абдулах Заргар Шабестари - управител "МБАЛ-Исперих”
ЕООД да гласува по т.3, т.4 и т.5 от приетия дневен ред, в полза на Общински съвет
Исперих спазвайки изискванията на нормативната уредба в РБ, както следва:
По точка 3 – Промяна на състава на съвета на директорите проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна
в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на
директорите в състав: Искрен Тодоров Калчев, Драгомир Атанасов Николов и Марин
Керчев Керчев и избиране на нов четиричленен съвет на директорите в състав: Искрен
Тодоров Калчев, Драгомир Атанасов Николов, Марин Керчев Керчев и Златица
Георгиева Петрова – гласува „За”.
По точка 4 – Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на
новоизбрания съвет на директорите – гласува „За”.
По точка 5 - 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 в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не
повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за
страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения
по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не
е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение в случаите,
в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт гласува „За”.
ІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

Адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател Общински съвет - Исперих:

