ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
/ мандат 2019-2023г./

ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от извънредно заседание на Общински съвет – Исперих

ПРОТОКОЛ № 23 от 23.02.2021 г.
РЕШЕНИЕ

№ 186
Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 138, ал.1 и чл. 139, ал.1
от Търговския закон, във връзка с Дружествения договор на „ВиК“ ООД гр.Исперих и 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 (приета с Решение № 524, Протокол 58 от 27.05.2015 г.
на ОбС - Исперих), предлагам Общински съвет-Исперих да приеме следното:
РЕШЕНИЕ:
І. Общински съвет Исперих Упълномощава– Бейти Мюмюн Бекир за представител в Общото
събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр. Исперих, което ще се проведе на 26.02.2021г. и да
гласува по решенията, посочени в дневния ред, както следва:
По т.1 от Дневния Ред1. Решение: Избор на Управител на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД гр. Исперих във връзка с проведена в Министерство на
регионалното развитие и благоустройството конкурсна процедура за избор на
управител на дружеството и спечелилото конкурса лице и определяне на
възнаграждението му – да гласува „ЗА“;
По т.2 от дневния ред Упълномощаване на министъра на регионалното развитие и
благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Исперих с избрания управител, във връзка
с решението по т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“
По отношение на т.3 от дневния ред „Разни“ и/или при включване на допълнителни
въпроси за обсъждане в дневния ред, упълномощеното лице следва да гласува, и/или поставя
такива, като съобрази на първо място интересите на Община Исперих и в никакъв случай не
накърнява последните.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областен
Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
РЕШЕНИЕ

№ 187
Въз основа на проведен конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих”
ЕООД, гр. Исперих, протокол на комисия определена с Решение №159 по Протокол
1

№20/ 22.12.2020г. от проведено заседание на ОбС Исперих и на основание чл.63, ал.3
от Закона за лечебни заведения, чл.11, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за възлагане
управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА
Общински съвет- Исперих РЕШИ:
1. Утвърждава Решението на комисията за определяне на д-р Иван Василев
Гайдаров за спечелил конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих” ЕООД
гр. Исперих ;
2. Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор за възлагане
управлението на МБАЛ Исперих”ЕООД гр. Исперих с д-р Иван Василев Гайдаров при
условията на чл.14 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за възлагане управлението на
лечебни заведения;
3. Възлага на Управителя да извърши вписване на подлежащите на вписване
обстоятелства при условията на Закона за търговския регистър.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областен
Управител на Област Разград в седемдневен 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.

Бейти Бекир
Председател на Общински съвет Исперих
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