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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 1 
 

от проведено заседание на Общински съвет - Исперих на 

05.11.2015г. от 14.00 часа. 
 

 

Днес 05.11.2015г. / четвъртък  / от 14.00 часа   в заседателната  зала на Общински съвет 

Исперих се се проведе първото заседание на  новоизбрания  Общински съвет  в Исперих. 

Заседанието е свикано от  Областния управител на Област Разград , съгласно заповед № РД-20-

22 от 03.11.2015г. и на основаниечл. 23, ал.1 от ЗМСМА. На заседанието  присъстваха 

новоизбраните 29 общински съветници, Кмет на община Исперих и Кметове на кметства при 

следния дневен ред: 

1. Полагане на клетва от общинските съветници, Кмета на общината и Кметовете на 

кметства по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА. 

 2. Други. 

 

 Заседанието на Общински съвет Исперих бе открито от Областния Управител г-жа 

Галина Георгиева – Маринова. 

 На заседанието присъстваха представители на общинска администрация, граждани и 

журналисти. 

  

 Галина Георгиева – Маринова – Областен управител на Област Разград. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Уважаеми  г-н Кмет на община, 

 Уважаеми Кметове по кметства, 

 Днес ще положите клетва да спазвате законите на страната и да се ръководите от 

интересите на гражданите в общината, както и да положите усилията си в една посока за по 

доброто развитие на Вашата община. 

 Призовавам Ви да извървите този път по най-добрия начин. Бъдете безпристрастни и 

днес запишете имената си в историята на общината Ви. 

 Съгласно правомощията, дадени ми от закона, преди да положите клетва, Моля 

Председателя на Общинската избирателна комисия  г-жа Димова да връчи удостоверенията на 

новоизбрания Кмет на община,  на общинските съветници и Кметове на кметства. 

 

 Светлана Димова – Председател на ОИК Исперих. 

 Поздравявам всички избрани общински съветници, Кмет на община и кметове на 

кметства. Вярвам, че всички ще работите за нас гражданите на общината. 

 Желая успешен мандат на всички. 

 / Председателя на ОИК Исперих връчи удостоверенията на Кмета на общината, 

общинските съветници и  Кметовете на кметства/ 
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 ТОЧКА ПЪРВА  

 Полагане на клетва от общинските съветници, Кмета на общината и Кметовете на 

кметства по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА. 

 

Галина Георгиева – Маринова – Областен управител на Област Разград. 

Съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА преди да встъпите в длъжност трябва да положите 

клетва. 

 Предлагам всички да станете и повтаряте след мен. 

 

 „ Заклевам се в името на Република България да спазвам 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се 

ръководя от интересите на гражданите от Исперихска община и да работя за 

тяхното благоденствие”. 

 Заклех се” 
 

 На основание чл. 32, ал.2 от ЗМСМА  

 Клетва положиха и удостовериха  с подписването на  клетвен лист, както 

следва: 

 
 КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

 

 АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ 

 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ 

 АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН 

 АЙШЕ МЕХМЕД СААР 

 АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ 

 БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД 

 БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН 

 БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН 

 ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ 

 ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ 

 ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА – ВИСКОВА 

 ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА 

 ЕЛОР АКИФ ЮМЕР 

 ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД 

 МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ 

 МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ 

 МУСТАФА ЗАКИР РАШИД 

 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ 

 ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД 

 РЕЙХАН ИСМАИЛ МЕХМЕД 

 РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ 

 РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА 

 САЛИ САЛИ МЕХМЕД 

 СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ 

 СИНАН НЕЗИР НУРИ 

 ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ 
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 ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА 

 ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ 

 ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ 

 

 КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА 

 

 Кмет на с. Белинци –   СЕВГИН ЮСУФ СЮЛЕЙМАН 

 Кмет на с. Бърдоква -  ВЕДАТ ШЕФКЕТ АЛИОСМАН 

 Кмет на с. Вазово-    ЕМИНЕ САЛИМ ФЕРАИМ 

 Кмет на с. Голям Поровец-  АЙСЕЛ РЕДЖЕБ НАЗИФ 

 Кмет на с. Духовец -   АЙНУР АХМЕД АЛИ 

 Кмет на с. Йонково -   БЕЙТИ САЛИ АЛИ 

 Кмет на с. Малко Йонково - МЕХМЕД АЛИЕВ ХОДЖОВ 

 Кмет на с. Китанчево -   ОРХАН АХМЕД ХАЛИМ 

 Кмет на с. Къпиновци -   АРИФ ВАСВИ АХМЕД 

 Кмет на с. Лудогорци -   ЕМИНЕ МЕХМЕД МЕХМЕД 

 Кмет на с. Лъвино -    ГЮРСЕЛ ХАЛИД МУСТАФА 

 Кмет на с. Драгомъж -   СЕВГИН ГЮЛЕДЖАН МЕХМЕД 

 Кмет на с. Делчево -   МУСТАФА МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ 

 Кмет на с. Малък Поровец -  ВЕСЕЛИНКА ДАНЧЕВА ИЛИЕВА 

 Кмет на с. Подайва -   ЗАИД ОСМАН КАДИР 

 Кмет на с. Печеница -   ИЛХАН САЛИ ИСАК 

 Кмет на с. Райнино -   ИСЛЯМ ШЕФКЕТОВ ХЮСЕИНОВ 

 Кмет на с. Свещари -   ФИКРЕТ АХМЕДОВ ШУКРИЕВ 

 Кмет на с. Старо селище -   ХАТИДЖЕ ВЕЛИ ЯХОВА 

 Кмет на с. Средоселци -   БЮЛЕНТ МЮМЮН ФЕТТТА 

 Кмет на с. Тодорово -   РЕЙХАН ШЕРИФ ШЕРИФ 

 Кмет на с. Яким Груево -   ШЕРЕФИДИН МЕХМЕДАЛИ ХАМДИ 

  

  

Галина Георгиева – Маринова – Областен управител на Област Разград. 

 Желая успешен мандат на всички избраници. 

 На основание  чл.23, ал.3 от ЗМСМА  първото заседание на  общинския 

съвет се откри и ръководи  от най -  възрастния общински съветник г-н Адил 

Решидов. 
 Адил Решидов – председателстващ заседанието и  общински съветник от ПП „ 

Движение за права и свободи”: 

 Уважаеми общински съветници предлагам да продължим заседанието като в точка – 

„Други” от дневния ред да преминем към избора на Председател на Общински съвет Исперих, 

на основание чл. 23, ал.3  предложение второ от ЗМСМА. 

 Моля, за Вашите предложения. 

 Първо,аз като общински съветник от ПП „ ДПС” предлагам за Председател на Общински 

съвет Исперих кандидатурата на г-н Гюнел Мюсреф досегашен председател. 

 Други предложения. 

 Заповядайте, г-н  Рафи. 

 

 Шенол Рафи – общински съветник от  ПП „ Обединена България”. 

 От името на ПП „ Обединена България” предлагаме кандидатурата на г-н Айдън Хюсеин  

/ Общинския съветник Шенол Рафи  прочете кратки биографични данни за г-н Хюсеин/ 
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 Адил Решидов – председателстващ заседанието и  общински съветник от ПП „ 

Движение за права и свободи”. 

 Други предложения. 

 Заповядайте г-жо Романска. 

 

 Даринка Романска – общински съветник от „БСП”. 

 Уважаеми  г-н Председателстващ, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Вече два мандата съм общински съветник, и през този период видях къде са пропуските 

ни, и ето защо смятам, че кандидатурата на г-н Даниел Димитров е най-подходяща за 

Председател на Общински съвет Исперих. Всички знаем, че той е юрист и като такъв винаги е 

бил в полза на общинските съветници за вземането на правилни решения. 

 

 Адил Решидов –  председателстващ заседанието и общински съветник от ПП „ 

Движение за права и свободи”. 

 Има ли други предложения. 

 Няма. 

 Предлагам да прекратим процедурата по предложенията  за Председател на Общински 

съвет Исперих. 

 Имаме три предложения: 

1. Гюнел Мюсреф 

2. Айдън Хюсеин 

3. Даниел Димитров 

Който е съгласен да прекратим процедурата по предложенията за Председател на 

Общински съвет Исперих моля да гласува. 

 След проведеното  гласуване с  29 гласа  „ЗА” , 0 – гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  и 0 –

гласа  „ПРОТИВ”,  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ,  взе следното ПРОЦЕДУРНО   

 

      Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е: 

 

 ПРЕКРАТЯВА процедурата  по предложенията за председател на Общински съвет 

Исперих 

 

 ПРЕДСЕДДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: Преминаваме към предложения за комисия 

по избора. 

Първо, Моля, общинските съветници да предложат числения състав на комисията по 

избора. 

Предлагам комисията по избора да се състои от четирима члена. 

Други предложения? Няма. 

  След проведеното  гласуване с  29 гласа  „ЗА” , 0 – гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  и 

0 –гласа  „ПРОТИВ”,  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ,  взе следното ПРОЦЕДУРНО   

 

      Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е: 

   На основание чл. 24, предложение второ от ЗМСМА Комисията по провеждане на 

тайно гласуване за избор на председател да  се състои от четирима общински съветници. 

 

ПРЕДСЕДДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: Моля  за предложения за състав на 

комисията. 

 От името на общинските съветници от ПП „ ДПС” предлагам в състава на комисията по 

избора да влезе г-н Зейти Фераим . 

 Заповядайте  г-н Айдън Хюсеин: 

  Айдън Хюсеин: От името на ПП” Обединена България” предлагаме г-н Хамди Нурула. 
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 Росица Митева – общински съветник от ГЕРБ: 

 Предлагаме в състава на комисията по избора  да влезе г-н Николай Николов. 

 

 Даниел Димитров – общински съветник от „ БСП”: 

 Предлагам в състава на комисията по избора  да влезе г-жа Екатерина Димитрова. 

 

  

 Адил Решидов –  председателстващ заседанието и общински съветник от ПП „ 

Движение за права и свободи”. 

 

 Уважаеми колеги ще изчета имената на предложените общински съветници, които ще 

участват в комисията по избора. 

1. Зейти Фераим 

2. Хамди Нурула 

3. Николай Николов 

4. Екатерина Димитрова 

 

След проведеното  гласуване с  29 гласа  „ЗА” , 0 – гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  и 0 –

гласа  „ПРОТИВ”,  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ,  взе следното ПРОЦЕДУРНО   

 

      Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е: 

 

 

На основание чл. 27, ал.3 от ЗМСМА  избира комисия за провеждане на избора за 

Председател на Общински съвет Исперих в състав: 

 

1. Зейти Фераим 

2. Хамди Нурула 

3. Николай Николов 

4. Екатерина Димитрова 

 

 

 Адил Решидов –  председателстващ заседанието и общински съветник от ПП „ 

Движение за права и свободи”:  

 Моля, за Вашето предложение за председател на комисията по избора на Председател на 

Общински съвет Исперих. 

 Искам да направя предложението си  първи за председател на комисията по избора, като 

предлагам това да бъде г-н Зейти Фераим. 

 Други предложения. 

 Няма. 

 Моля да преминем към гласуване. 

  

След проведеното  гласуване с  29 гласа  „ЗА” , 0 – гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  и 0 –

гласа  „ПРОТИВ”,  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ,  взе следното ПРОЦЕДУРНО   

 

      Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е: 

 

 

На основание чл. 27, ал.3 от ЗМСМА  избира за председател на комисията за 

провеждане на избора за Председател на Общински съвет Исперих  - Зейти Фераим. 
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  Уважаеми общински съветници обявавам петнадесет минутна почивка, за да може 

комисията по избора за председател на Общински съвет Исперих да уточни процедурата на 

избора  и да я предложи на общинските съветници. 

/ обявена бе петнадесет минутна почивка за подготовка на процедурата по избора/ 

 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖВА 

 

 Адил Решидов –  председателстващ заседанието и общински съветник от ПП „ 

Движение за права и свободи”. 

 

 Господин Председател на комисията по избора на Председател на Общински съвет 

Исперих имате думата да разясните на общинските съветници начина на гласуване и самата 

процедура за отбелязване на бюлетините с кандидатите. 

 

 Зейти Фераим – Председател на комисията по избора на Председател на Общински 

съвет Исперих. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 В изпълнение на приетото решение на Общинския съвет, комисията по организацията и 

подготовката на избора на Председател на Общински съвет Исперих проведе заседание и 

предлагаме гласуването да бъде тайно и се гласува с една бюлетина – интегрална, в която да се 

впишат имената на тримата кандидати и в квадратчето пред всяко име да се отбележи със знака 

„ Х” или „ V”. Всеки общински съветник ще получи бюлетина с положен печат на Общинския 

съвет. Гласуването е тайно има създадени условия всеки един от Вас да упражни своя вот. След 

като всеки един общински съветник упражни своя вот ще положи подписа си в списъка.  

 Гласът е действителен, ако е зачертано с указаните знаци само едно от квадратчетата 

срещу което е изписано името на съответния кандидат. 

 Недействителна е бюлетина: 

1. когато в бюлетината са отбелязани  със съответните знаци повече от един кандидат. 

2. върху бюлетината са дописани думи или знаци 

3. празна бюлетина 

За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете  от общия брой 

на съветниците. 

 

 Адил Решидов –  председателстващ заседанието и общински съветник от ПП „ 

Движение за права и свободи”. 

 Моля, общинските съветници, които са съгласни с предложената процедура за тайно 

гласуване и начина, по който да бъде осъществен моля да гласуват. 

  

След проведеното  гласуване с  29 гласа  „ЗА” , 0 – гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  и 0 –

гласа  „ПРОТИВ”,  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ,  взе следното ПРОЦЕДУРНО   

 

      Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е: 

 Приема процедурните правила по  провеждане на избор с тайно  гласуване за  избор на 

Председател на Общински съвет Исперих. 

 

 

   Провежда се процедура по гласуване.     
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 Зейти Фераим – Председател на комисията по избора на Председател на Общински 

съвет Исперих. 

Моля, общинските съветници след като чуят името си да дойдат пред комисията за да 

получат бюлетината си и изразят своя вот. 

/процедура по  гласуване и  след това преброяване на бюлетините от комисията по 

избора/ 

 

 Адил Решидов –  председателстващ заседанието и общински съветник от ПП „ 

Движение за права и свободи”. 

Давам думата на председателя на комисията по избора да представи резултатите от 

гласуването. 

 

 Зейти Фераим – Председател на комисията по избора на Председател на Общински 

съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Зачитам ви протокола на комисията за провеждане на избор на Председател на 

Общински съвет Исперих. 

 Брой на предложените кандидати – трима 

 Днес 05.11.2015 година комисия по избора на Председател на Общински съвет Исперих 

в състав: 

 Председател :  Зейти Фераим Мехмед 

Членове:      1. Хамди Нурула 

     2.Николай Николов 

                      3.Екатерина Димитрова 

 

  На основание чл. 24, ал.1 от ЗМСМА, проведе таен  избор за Председател на Общински 

съвет Исперих. Избора започна на 05.11.2015 г. и завърши в същия ден, като председателя обяви 

избора за приключил и пристъпи към отчитане на резултатие. 

 При отварянето на кутията присъстваха всички членове на комисията 

 

СЛЕД ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ КОМИСИЯТА УСТАНОВИ: 

 

Брой гласували:        29 

 

Брой намерени в урната бюлетини  29 

 

Действителни бюлетини    28 

 

Недействителни бюлетини /празни/  01 

 

 

За кандидата – Гюнел Мюсреф     00 

 

За кандидата – Айдън Исмаил     13 

 

За кандидата – Даниел Димитров    15 

 

 

Комисията обявява за избран за Председател на Общински съвет – Исперих 

 

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ 
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Подписи на комисия: 

 

Председател: /п/ не се чете 

Зейти Фераим Мехмед 

 

Членове: /п/ не се чете 

1. Хамди Нурула Нурула 

2. /п/ не се чете  

Николай  Тодоров Николов 

3. /п/ не се чете  

Екатерина Великова Димитрова 

 

/ Към Протокола  е приложено и копие от протокола на комисията по избора на Председател 

на Общински съвет Исперих, заедно с бюлетините от гласуването/ 

 

Общински съвет Исперих прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1 

 

 На основание резултатите от  проведения таен избор,  по реда на чл.24, ал.1 от ЗМСМА, 

установен в протокола на избирателната комисия за избиране на Председател на Общински 

съвет Исперих на 05.11.2015 г., както и на основание чл.21, ал.1, т.3,  и чл.24 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 

1. Избира ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ за Председател на Общински съвет 

Исперих за мандат 2015-2019г. 

2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград. 

3. Настоящето решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд – Разград по реда на АПК. 

 

 Адил Решидов –  председателстващ заседанието иобщински съветник от ПП „ 

Движение за права и свободи”. 

 Моля, Председателя на Общински съвет Исперих да заеме мястото си. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги, 

 Благодаря на всички ви за доверието. Давам си ясна сметка за отговорността, която 

поемам. Убеден съм, че ще работим заедно за развитието на община Исперих, както в това 

начинание ние с новоизбрания Кмет на общината ще си помагаме за благото на гражданите ни. 

 Успех на всички кметове на кметства, на всички общински съветници и Кмета на 

община Исперих. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 На това заседание предлагам да изберем Временна комисия за изработване на 

Правилника за  организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация  за мандат 2015-2019г. 

 Предлагам временната комисия за изработване на Правилника за  организацията и 

дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация да се състои от 7 члена. 
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 Има ли други предложенвия. 

 Няма. 

 Моля колеги да преминем към гласуване. 

        ЗА    29 

        ПРОТИВ       0 

        ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ      0 

        ПРИЕМА СЕ 

  Моля за предложение за поименен състав на времената комисия. 

  Заповядайте г-н Решидов. 

 

  Адил Решидов – общински съветник от ПП „ ДПС” : 

  Предлагам в състава на Времената комисия за изработване на Правилника за  

организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация  от състава на общинските съветници от ПП „ ДПС” да 

участват: 

Бехчет  Руфад Сюлейман 

Гюнел Адем Мюсреф 

 

  Айдън Хюсеин .- общински съветник от ПП „ Обединена България” : 

  Предлагам в състава на времената комисия за изработване на Правилника за  

организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация  от състава на общинските съветници от ПП „ Обединена 

България” 

Метин Емби Махмудов 

Турхан Исмаил Ибрям 

 

  Николай  Николов – общински съветник от ГЕРБ: 

  Предлагам в състава на времената комисия за изработване на Правилника за  

организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация  от състава на общинските съветници от ГЕРБ 

  Росица Цветанова Митева 

 

  Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих : 

  Предлагам в състава на времената комисия за изработване на Правилника за  

организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация  от състава на общинските съветници от „ БСП” 

  Даринка Петрова Романска – Вискова 

 

  Направено бе и последно предложение  от 

  

  Венелин Вутов – общински съветник от ГЕРБ: 

  Предлагам в състава на времената комисия за изработване на Правилника за  

организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация  от състава на общинските съветници от ГЕРБ 

  Николай Тодоров Николов 

 

  Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

  Ако няма други предложения моля, общинските съветници да преминем към гласуване... 

На така предложения състав на временната  комисия за изработване на Правилника за  

организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация  за мандат 2015-2019г. 

 

1. Бехчет Руфад Сюлейман 

2. Гюнел Адем Мюсреф 
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3. Метин Емби Махмудов 

4. Турхан Исмаил Ибрям 

5. Росица Цветанова Митева 

6. Даринка Петрова Романска – Вискова 

7. Николай Тодоров Николов 

 

 

 

        ЗА    29 

        ПРОТИВ       0 

        ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ      0 

        ПРИЕМА СЕ 

 

Предлагам следното проекто решение: 

1. Общински съвет Исперих избира временна комисия за изготвяне на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация в състав: 

1. Бехчет Руфад Сюлейман 

2. Гюнел Адем Мюсреф 

3. Метин Емби Махмудов 

4. Турхан Исмаил Ибрям 

5. Росица Цветанова Митева 

6. Даринка Петрова Романска – Вискова 

7. Николай Тодоров Николов 

 

 2. Общински съвет Исперих  задължава комисията в едноседмичен срок от приемането 

на решението да изработи и представи Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 

2015-2019 г. 

 Имате ли други предложения. 

 Няма. 

 Моля, който е съгласен  проекто решението да стане решение на днешното заседание да 

гласува. 

 

        ЗА    29 

        ПРОТИВ       0 

        ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ      0 

        ПРИЕМА СЕ 

 

 

Общински съвет Исперих прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№2 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 

1. Избира временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация в състав: 
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1. Бехчет Руфад Сюлейман 

2. Гюнел Адем Мюсреф 

3. Метин Емби Махмудов 

4. Турхан Исмаил Ибрям 

5. Росица Цветанова Митева 

6. Даринка Петрова Романска – Вискова 

7. Николай Тодоров Николов 

 

 2. Общински съвет Исперих  задължава комисията в едноседмичен срок от приемането 

на решението да изработи и представи Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 

2015-2019 г. 

 

 Благодаря на всички общински съветници за доверието, което ми гласувахте. 

 Желая ползотворна работа на целия Общински съвет. 

 Закривам заседанието на Общински съвет Исперих проведено на 05.11.2015 година. 

 

  

          Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за Областна 

администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за архива на 

Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 

 

 

Даниел  Димитров Йорданов 
Председател Общински съвет - Исперих: 

 

 

 

Сейде Султанова 

Протоколист:  

 

 


