ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 23
от проведеното извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на
23.02.2021 година
Днес 23.02.2021 г. от 17.00 часа се проведе извънредно заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Заседанието е свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал.1, т.1 от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-20923г.
За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момента 27 общински
съветници. Отсъстват общинските съветници: Христо Аргилов и Нехрин Яшар.
Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на
Общински съвет Исперих.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници, преди да започне работата си Общински съвет
Исперих предлагам с едноминутно мълчание да почетем паметта на Директора на
Исторически музей Исперих, който ни напусна.
Общинските съветници с едно минутно мълчание и ставане на крака почетоха
паметта на Цветалин ……….. Директор на Исторически музей –Исперих.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги, запознати сте с проекто дневния ред и докладните записки,
които ще разгледаме.
Въпроси по проекто дневния ред имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от ЗМДВИП с
резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0

Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в
заседание на Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр. Исперих, което ще се
проведе на 26.02.2021г. и определяне на позицията и мандата по решението, посочено в
дневния ред
2. Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Утвърждаване на Решение на комисия за провеждане на конкурс за
възлагане управлението на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД гр. Исперих

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в
заседание на Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр. Исперих, което ще се
проведе на 26.02.2021г. и определяне на позицията и мандата по решението, посочено в
дневния ред
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В Община Исперих е постъпило писмо с изх.№151/15.02.2021г.. на „В и К“ООД гр. Исперих,
относно Свикване на Общо събрание на съдружжниците на „В и К“ ООД гр. Исперих.
Според горното писмо, заседание на Общото събрание на съдружжниците на „В и К“ ООД гр.
Исперих, ще се проведе в съответствие с предложения дневен ред:
1.
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.
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2.
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.
3.
Разни.
С оглед осигуряването на участие в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр.
Исперих, което ще се проведе на 26.02.2021г е необходимо да бъде упълномощен представител на
Община Исперих и да се определи мандата му при гласуване на решенията.
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.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по докладната записка и проекта за решение имате
ли?
Няма.
Преминаваме към поименно гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Извънредно заседание на 23.02.2021 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в
заседание на Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр. Исперих, което ще се
проведе на 26.02.2021г. и определяне на позицията и мандата по решението, посочено в
дневния ред
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ
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П
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П
П
П
П
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За
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За
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За

П
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П
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П
П
П
П
П

За
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П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
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.
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Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
Даниел Димитров – общински съветник от БСП.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги,
Двете докладни записки, които разглеждаме днес са внесени от Председателя на Общински
съвет Исперих. Нямам възражения по докладните и проектите за решения към същите, но когато
внисителя е председателя, то заседанието се води от заместник председателя или при липса на
такъв от общински съветник. Правя процедурна забележка.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Предлагам заседанието да се води от общински съветник Даниел Димитров.
Други предложения?
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от ПП „ДПС“
Предлагам заседанието да се води от общинския съветник Юнуз Хаккъ.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги, постъпиха две предложения. Останалата част от заседанието на Общински
съвет Исперих да се води от
Първо предложение – Даниел Димитров
Второ предложение – Юнуз Хаккъ
Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен заседанието да се води от общинския съветник Даниел Димитров
моля, да гласува?
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
18
8
1
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Останалата част от дневния ред на днешното заседание ще се води от общинския
съветник Даниел Димитров.
Заповядайте г-н Димитров
Даниел Димитров – Председателстващ заседанието на Общински съвет
Исперих.
Благодаря .
Следващата докладна записка е от Председателя на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Бекир.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
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В изпълнение на Решение №159 по Протокол №20/ 22.12.2020г. от проведено
заседание на ОбС Исперих., се проведе конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ –
Исперих“ ЕООД гр. Исперих. Съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и
Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, в предвиденият
срок от провеждането на конкурса комисията изготви и предложи за одобрение от
Общински съвет Исперих решение, с което е определила кандидата спечелил конкурса.
Съгласно изискванията на чл.11, ал.2 от същата наредба „При провеждане на конкурс за
възлагане на управлението на общински лечебни заведения предложеното от комисията
класиране се утвърждава на първото, след провеждането на конкурса, заседание на
съответния общински съвет, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението
на комисията. Решението на комисията е представено в ОбС Исперих на 17.02.2021г.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет- Исперих, в качеството си
на едноличен собственик на капитала на дружеството да вземе следното
РЕШЕНИЕ
Въз основа на проведен конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих”
ЕООД, гр. Исперих, протокол на комисия определена с Решение №159 по Протокол
№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.
Даниел Димитров – Председателстващ заседанието на Общински съвет
Исперих.
Благодаря г-н Бекир.
Уважаеми колеги, имате думата за мнение, предложение и обсъждане по проекта за
решение. Има ли желаещи да вземат отношение на заседанието присъства и д-р Гайдаров.
Зейти Фераим – общински съветник поиска общинския съвет дабъде
запознат, как е протекло самия конкурсимало ли е и други кандидати.
Даниел Димитров – Председателстващ заседанието на Общински съвет
Исперих.
Колеги председател на комисията е д-р Ферай Ахмедова – общински съветник и
присъства тук. Заповядайте д-р Ахмедова да запознаете присъстващите общински
съветници как протече конкурса за възлагане на управление на МБАЛ – Исперих, за да
разсеем съмненията по проведения конкурс.
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Д-р Ферай Ахмедова – общински съветник от ПП „ ДПС“
Уважаеми колеги,в комисията по провеждане на избора участваха още Севим
Адем – секретар на Община Исперих, Аксел Кючюк – заместник кмет на община
Исперих, представител на РЗИ – Разград и Управителя на МБАЛ – Кубрат. За участие в
конкурса бяха подадени документи само от д-р Гайдаров, който се представи много добре
и комисията единодушно излиза с предложение пред Общински съвет Исперих
управлението на МБАЛ – Исперих да бъде възложено на д-р Иван Василев Гайдаров.
Конкурса беше публично оповестен и спазени всички процедури за провеждане на
конкурс.
Даниел Димитров – Председателстващ заседанието на Общински съвет
Исперих.
Доволен ли сте от отговора г-н Фераим!
Други въпроси към председателя на комисията по провеждане на избора имате ли
колега?
Няма.
Други желаещи да вземат отношение. По докладната?
Заповядайте г-н Хаккъ.
Юнуз Хаккъ – общински съветник от „ Демократична
България –
Обединени“
Във тези трудни времена д-р Гайдаров се нагърбва с трудната задача да бъде
управител на МБАЛ – Исперих. Всички го познаваме и му пожелавам успех.
Даниел Димитров – Председателстващ заседанието на Общински съвет
Исперих.
Други желаещи?
Аз бих си позволил да кажа няколко думи ако ми позволите.
Уважаеми общински съветници,
Наща болница е в медийно присъствие от известно времеи то във връзка с
гражданството на д-р Заргар, който благодарение на Указа на Вицепрезидента на РБ вече
е български гражданин. Искрено му се радвам и му честитя, имам и лични отношения с др Заргар, който е лекувал баба ми, няма нещо което да не ме кара да не бъда благодарен и
като пациент. Искам тук обаче да насоча вниманието ви за това, че ние трябва да
благодареми на д-р Гайдаров, че зае позиция, яви се на конкурс в тази медийна солжна
обстановка и защити позицията си на мениджър който има опит от преди това. Познавам
го отдавна преди да дойде в Исперих, знам кога дойде тук и съм наясно. Отделно от това
искам да кажа, че не приемам спекулациите, че нашата болница преди осем години е била
пред фалит. Тези които имат къса памет или незнаят ще кажа, че болницата ни има един
милион лева дори в момента надхвърля този капитал. Тя не е имала никога просрочени
задължения не повече от 115 х.лв.
Когато д-р Заргар пое МБАЛ – Исперих задълженията които бяха изискуеми, т.е.
които са просрочени бяха около 115 х.лв. Разбира се тук трябва да дадем дан на всички
общински съветници и общественост, които през тези години, уважаеми общински
съветници, Вие лично сте гласували, половината от вас да субсидираме болницата през
този период. Нима за три години 422 459 лв. платени за „ компютърния томограф“ от
Община Исперих не са помощ за болницата, плюс 90 х.лв. За три години ние сме плащали
за този „ компютърен томограф“ и до м. ноември ще го изплатим. За покрива, за парното,
за канализацията за подвързването 21 х.лв. общината е плащала, и този принос е на всички
данъкоплатци. Това всичко е гласувано от общинските съветници. Пожелавам на д-р
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Гайдаров успех, той е един от смелите лекари, който се яви на този конкурс, защото през
тези осем години ние обявявахме многократно конкурс, на който имаха право да се явяват
всички лекари дори и да не бяха български граждани, но никой не се яви на такъв конкурс
след д-р Лиляна Петрова. Тя е колега на д-р Гайдаров, много фин и качествен човек да
бъде поставен в ситуация, че едав ли не е докарала болницата до фалит. Нещо което не е
вярно. Болницата е във фалит, когато има задължения над капитала, така ли е д-р
Гайдаров.
Благодаря.
Други желаещи?
Заповядайте г-н Назиф.
Сали Назиф – общински съветник от „ Земеделски народен съюз“
Уважаеми общински съветници,
Не мисля, че чак толкова гръмки слова трябваше да се изкажат за помощтта, която
общината е оказала на МБАЛ – Исперих, защото всеки следващ управител аз мисля, че ще
се стресне, да ми натякват как по 120х.лв. общината плаща при положение, че болницата
е наша. Мисля, че общината е задължена да помага на болницата. Благодаря.
Даниел Димитров – Председателстващ заседанието на Общински съвет
Исперих.
Друг желае ли да вземе думата?
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от ПП „ ДПС“
Уважаеми колеги общински съветници,
Ние наистина трябва да благодарим на д-р Гайдаров, той е един от хората, които
изкараха болницата на права линия. При постъпването му в болницата тя не бе фалирала,
но по счетоводните отчети на болницата изнесени бяха дани, че има стари задължения.
Това показва, че болницата е била на загуба. След като екипа на д-р Заргар поеха
болницата я вдигнаха на крака. Доктор Гайдаров е един от коректива, които направиха
така, че болницата да стъпи на крака, което се вижда от финансовите им отчети. Знаейки
ситуацията в общината д-р Гайдаров поема този пост. Когато г-н Димитров изнася стари
данни манипулирате наши стари приказки. Когато изнасяте дани се обосновете, само така
каквото е из въздуха. Д-р Гайдаров трябва да е сигурен, че този общински съвет щом го
избира значи застава зад него.Благодаря
Даниел Димитров – Председателстващ заседанието на Общински съвет
Исперих.
Аз не говоря неверни неща, това са конкретни цифри, които могат да се проверят
от Решенията на общински съвет.
Други желаещи има ли?
Заповядайте г-н Шукри.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
От свое име и от името на общинска администрация изказвам благодарност на д-р
Заргар за досега положения труд и усилия и на д-р Гайдаров, че в тези трудни дни не само
за нас, а за целия свят пое нелеката задача да ръководи нашата общинска болница.
Надявам се, че заедно ще продължим съвместната си работа и знаем, че нашата болница
лекува не само жителите от нашата община, но и от съседни общини.
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Даниел Димитров – Председателстващ заседанието на Общински съвет
Исперих.
Колеги други желаещи да вземат отношение по предложението за решение има ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Извънредно заседание на 23.02.2021 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Относно: Утвърждаване на Решение на комисия за провеждане на конкурс за
възлагане управлението на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД гр. Испери
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
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
№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.
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Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници, поради изчерпване на дневния ред закривам
днешното извънредно заседание на Общински съвет Исперих.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра по един за
Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор – Разград, Териториално
поделение - Исперих, и един за архива на Общински съвет Исперих

Бейти Бекир
Председател на Общински съвет Исперих

Протоколист:
/ Сейде Султанова/
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