
 

 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                                     
                                                      ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

 от заседание на Общински съвет - Исперих  
ПРОТОКОЛ  № 24/27.05. 2009 г. 

                                                            
                                                               Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                      № 147  

Във връзка с провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 
Многопрофилна болница за активно лечение „СВ. Иван Рилски – Разград” АД 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 Муртаза Хюсеинов  Моканов  -  прокурист при ЕООД 
„Общинска аптека” гр. Исперих, да представлява Общински съвет – Исперих в Общото 
събрание на „СВ. Иван Рилски – Разград” АД гр. Разград. 

2. Упълномощава д-р Муртаза Хюсеинов  Моканов  да гласува по приетия дневен 
ред, в полза на Общински съвет  Исперих спазвайки изискванията на нормативната уредба в РБ, 
както следва: 
 По точка 1  - Доклад на съвета на директорите за дейността на акционерното 
дружество през 2008 год. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада 
на Съвета на Директорите за дейността на акционерното дружество през 2008 год.        –  ЗА 
ПРИМАНЕ НА ДОКЛАДА на съвета на Директорите. 
 По точка 2  - Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 
2008 год., заверен от дипломиран експерт-счетоводител - проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год., заверен от 
дипломиран експерт-счетоводител. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА годишния финансов отчет на 
дружеството за 2008 год., 
 По точка 3 - Разпределение печалбата на дружеството за 2008 год. - проект на 
Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на 
дружеството за 2008 година. ЗА разпределяне на печалбата за 2008г. 
 По точка 4 - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за 
дейността им през 2008 год. - проект на Решение: Общото събрание освобождава от отговорност 
членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008 год. – ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ от 
отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008 год. 
 По точка 5 - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 год.- проект на 
Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-
счетоводител за 2009 год. – ЗА избиране и назначаване на дипломиран експерт – счетоводител 
за 2009г. 
 По точка 6 - Промяна в състава на директорите - проект на Решение: Общото събрание 
на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на Директорите. – ЗА 
приемане на предложената промяна в състава на Съвета на Директорите. 



 По точка 7 - Промяна в капитала на дружеството - проект на Решение: Общото 
събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. ПРОТИВ 
приемане предложената промяна в капитала на дружеството. 
 По точка 8- Промяна в устава на дружеството - проект на Решение: Общото събрание 
на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството. ПРОТИВ  приемане 
предложената промяна в устава на дружеството. 
 По точка 9 - Одобряване на допълнително възнаграждение на Съвета на Директорите 
на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява предложеното 
допълнително възнаграждение.ЗА одобряване предложеното допълнително възнаграждение. 
                                                                                      
                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                                                            на Общински съвет – Исперих:  /п/              
                                                                                                               / Бейсим Басри / 

 

        ПРОТОКОЛИСТ:    /п/          

                                                                                                          / Къймет Ариф / 
 

 

 

Изготвил: 
    /К.Ариф/ 
Гл.спец. Сътрудник 
Общински съвет-Исперих 
 
 

 

 


