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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 63 

 
 

от проведено  тържествено заседание на Общински съвет - Исперих на 

23.05.2019 година 
 

Днес 23.05.2019 г. от 17.00 часа   се проведе тържествено заседание на  

Общински съвет  Исперих.  

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

Заседанието е насрочено  по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1, и чл. 40, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейноста на Общински съвет Исперих. 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 23 общински 

съветници. Отсъстват общинските съветници Билгин Билял, Метин Емби, Мустафа 

Рашид.  

.  

На тържественото заседание присъства Кмета на Община Исперих г-н Бейсим 

Руфад, заместник кметовете на Община Исперих г-жа Айджан Бейтула и г-жа Нехире 

Юмер, Секретаря на Община Исперих г-жа Севим Адем и кметове на кметства и 

кметския наместник на кметство с. Конево, както и граждани от град Исперих. 

 Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на 

Общински съвет Исперих. 

  

 Въпроси, мнения, предложения по предварително обявения проекто дневния ред 

имате ли колеги? 

 Няма. 

 Колеги преминаваме към гласуване на дневния. 

 

        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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

28 25 25 0 0 
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Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Тържествено слово на Председателя на Общински съвет Исперих по случай 24 

май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

 

 

2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Награждаване с отличието „Почетен знак на град Исперих“ изявени 

учители и културни дейци. 

 

 

 

 

 

 

 

  ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Тържествено слово на Председателя на Общински съвет Исперих по случай 24 

май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

 

 

  Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

   
УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ, 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

СКЪПИ ГОСТИ, 

 

Гордост и висока чест е да говоря пред всички вас.Усещам  емоцията овладяла 

читалищната зала.Прочитам в очите възрожденския пламък и виждам че  днес тук е 

намерил своето тържество българския творчески дух и признателността. И идва реч за 

това колко ни е ценен и свиден празника, колкое значим и важен. Търсим и намираме 

оня празник  с вълнуващата Лалка и Рада госпожина по Вазов, с всеучилищния 

български химн композиран на  един  дъх и запят дружно в ловешката  класна стая. 

„Учители и  ученици се трупаха пред вратата на класа за да слушат каквото не бяха 

чулеи до  тоя ден” – ще напише учителя Панайот Пипков, превърнал в химн стиховете 

на Стоян Михайловски. И ако текста и музиката родиха химна на всички малки и 

големи училища, то учителите създадоха и продължават да създават човеците, 

личностите. Затова празника е толкова значим, неповторим и уникален. 

 Значим, защото с риск да се повторя няма друг народ който да чества по този 

начин буквите си, неповторим тъй като всеки път е по своему красив и пъстър,  

тържествен и вдъхновяващ, празничен и слънчев. Уникален – събиращ  учители и 

ученици – малки и големи , всеки със своята  радост и мъничка сълза в очите, която 

шепне само едно – благодаря ти! Тази благодарност е взаимна и е част от уникалността 

на   празника. 24 ти май има своята неподправена  и опазена история на честването  и в 

същото време  исторически съдбовен за родината ни. Той е вечен! 

  Ако през 681 година  българската държава получава география, то с делето на  

светите  братя  Кирил и Методий  тя добива  дух. Този дух, който трябма да   пазим,  и 
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в най-тъмните времена, защото без него ще бъдем бедни. Въпреки несгодите на 

днешното време ,което наричаме подло  „преход”  запазим нещо, което ще е наше 

докато свят светува – Това е българският дух! 

 Духът е нематериална величина и не може да бъде приватизиран и похитен, той е 

прекрасен и нелогичен, защото продължава да съществува  Именно духът се 

символизира от словото. Всяка изписана буква ни напомня за неговото съществуване и 

отново и отново ни  преподава важни урок, че  България като географско понятие  е 

малка,  но духовна Бэлгария  побира в себе си цялата вселена И винаги е било така. 

  Ето  зщо навръх празника трябва да си кажем истината – нашата задача днес е  в 

мътилката  да запазим светлината, да  не  позволяваме най-ценното у нас да бъде 

замърсено. В името на  тази духовна България  си струва да не се отказваме от голямата 

битка за бъдещето от мечтите за  различен свят, от пренасянето от поколение на 

поколение на  искрата която  ни е  давала сили винаги. Нашата вечност е в духовните 

ориентири. Да запазим този дух и да се  гордеем с него. Словото има божествена 

природа, а  това със сигурност означава, че азбуката не е  просто филологическо 

понятие и явление. И именно това осъзнаване прави 24 мй  празник. 

 

 

 

 

 

 

 

  ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Награждаване с отличието „Почетен знак на град Исперих“ изявени 

учители и културни дейци. 

 

  Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

  Заповядайте г-н Кмет. 

 

  Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

  Уважаеми общински съветници, 
Във връзка с предстоящия Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост – 24 май, предлагам да се наградят с отличието „Почетен знак 

на град Исперих“ изявени учители, директори и културни дейци за дългогодишния им 

принос в развитието на образованието и културата в общината.  

Това са личности, отдали живота си на стремежа към усъвършенстване чрез 

постиженията на науката и културата, преодолявали с мъдрост и с духовна извисеност 

превратностите на времето, утвърждавайки непреходните ценности на нашия народ. 

Този празник е прекрасен повод да изразим своята признателност и да 

засвидетелстваме уважение към всички тях – за волята, себеотрицанието и усилията, 

които са полагали и продължават да полагат, за да развиват духовността и културните 

ценности у нашите деца и младежи. 

Удостояването с това отличие е израз на признателността на ръководството на 

Общината и обществеността към тези, които предават на идните поколения 

българското слово, вярата и науката, които създават устоите на нацията и пазят нейната 

идентичност; които с отдаденост и себеотрицание са изграждали и продължават да 

изграждат личности – знаещи, можещи, отговорни млади българи за бъдеща България! 

Защото една модерна и просперираща държава се гради и развива, уповавайки се на 

образованието, на изкуството и на културата. 

 



 4 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В изпълнение на гореспоменатото представям следните предложения за 

награждаване с „Почетен знак на град Исперих“: 

1. Г-жа Анета Стефанова Милкова – дългогодишен, квалифициран и ерудиран 

педагог, учител по химия и биология, който живее с проблемите на децата и 

училището, в което работи, а именно: ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вазово. 

2. Г-н Бахар Ахмед Яхов – дългогодишен преподавател по математика, физика, 

физическо възпитание и спорт в ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци. Отговорен, 

взискателен и всеотдаен в своята работа учител. 

3. Г-жа Ваня Димитрова Динкова-Крачунова – дългогодишен преподавател 

по български език и литература, оставила трайна следа като изряден професионалист в 

спомените както на своите възпитаници и колеги, така и в тези на цялата общественост. 

Безспорен авторитет, с постигнати редица отличия на местно и национално ниво.  

4. Г-жа Величка Христова Вутова – старши учител в детска градина „Първи 

юни“ – град Исперих. Изявен професионалист с доказан принос в своята дейност, чиято 

цел през целия извървян професионален път винаги е била да приобщи децата към 

непреходните национално значими идеали и ценности, към високо хуманни и 

универсални идеи. 

5. Г-жа Виолета Чикова Богатска – музикален педагог, ръководител и 

диригент с огромен принос в развитието на традицията и престижа на музикалния и 

културния живот в града. През годините стотици деца на Исперих черпят познания и 

опит от безупречния й професионализъм и благодарение на дейността й постигат 

множество успехи у нас и в Чужбина. 

6. Г-жа Джахиде Хаджи Адил Тахсин-Мустафа – дългогодишен учител в 

начелен етап на образование в ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово. Проявява висок 

професионализъм и всеотдайност при изпълнение на поставените задачи, активен 

участник и инициатор в прояви на местно и общинско ниво. 

7. Г-жа Диана Иванова Каракушева – дългогодишен учител, от 2016 година 

директор на детска градина „Мечо Пух“ – град Исперих, с огромен принос в 

обучението, възпитанието и грижите към децата на Исперих. Ползва се с авторитет и с 

уважение сред деца, родители, колеги и общественост. 

8. Г-жа Елвин Бейзат Шабан – старши учител в ДГ “Щастливо детство“ – гр. 

Исперих, с признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност. 

Притежава и ежедневно прилага творчески подход и новаторски дух в своята работа. 

9. Г-жа Елена Райкова Петкова – свързала целия си професионален път с 

благородната мисия да възпитава и образова децата на града. 

10. Г-н Иван Николов Иванов – старши учител по история  и цивилизация в 

Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ – град Исперих, отдал 

голяма част от живота си на учителската професия. Всеотдаен преподавател и скромен 

човек, обичан от своите ученици. 

11. Г-жа Иванка Симеонова Василева – старши учител по физическо 

възпитание и спорт в ОУ „Христо Ботев“ – град Исперих. Доказан професионалист с 

висока педагогическа компетентност и авторитет. През годините под ръководството на 

г-жа Василева учениците от училищните отбори по волейбол постигат отлични 

резултати на множество състезания, в това число и на национално ниво. 

12. Г-жа Иринка Петрова Петрова – в продължение на 35 години отдава 

знания, съпричастност и любов на своите малки ученици, които се превръщат в нейни 

вдъхновители. Творец с неизчерпаема енергия, търсещ дух и винаги будни сетива. 
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13. Г-жа Йонка Станчева Косева – дългогодишен всеотдаен преподавател по 

биология и здравно образование в ОУ „Васил Априлов“ – град Исперих. Учител с 

проявен висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните задължения. 

Всяка година нейни ученици участват в местни, регионални и национални състезания, 

конкурси и олимпиади и завоюват призови места.   

14. Г-жа Налян Нуридин Бючкюн – старши учител по география и биология в 

ОУ „Христо Ботев“ – село Китанчево, посветила се на благородната кауза да обучава и 

възпитава нашите деца с творчески подход и новаторски дух. 

15. Г-жа Росица Василева Чекоева – старши учител в ДГ „Слънце“ – гр. 

Исперих. Професионалист с отлично изградена методическа и педагогическа 

системност в работата, ценен наставник на младите учители.  

16. Г-жа Тодорка Рангелова Иванова – дългогодишен преподавател по 

френски език в Профилирана гимназия „Васил Левски“ – град Исперих, емблема за 

нашата община. Г-жа Иванова е отдала целия си живот на благородното призвание да 

обучава и възпитава нашите деца с високи морални критерии и с отговорност към 

съдбата им. 

 17. Г-жа Тотка Цанкова Михайлова – детски учител с 39 години трудов стаж и 

доказан принос в своята дейност. Проявява целенасоченост, всеотдайност, творчески 

подход и новаторство към учебно-възпитателната дейност. Ползва се с авторитет и 

уважение сред деца, родители, колеги и общественост. 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе 

следното решение: 

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Да бъдат удостоени с отличието „Почетен знак на град Исперих“ за приноса 

им в развитието на обществено-културния живот на общината: 

 Г-жа Анета Стефанова Милкова; 

 Г-н Бахар Ахмед Яхов;  

 Г-жа Ваня Димитрова Динкова-Крачунова; 

 Г-жа Величка Христова Вутова;  

 Г-жа Виолета Чикова Богатска;  

 Г-жа Джахиде Хаджи Адил Тахсин-Мустафа; 

 Г-жа Диана Иванова Каракушева; 

 Г-жа Елвин Бейзат Шабан;  

 Г-жа Елена Райкова Петкова; 

 Г-н Иван Николов Иванов; 

 Г-жа Иванка Симеонова Василева; 

 Г-жа Иринка Петрова Петрова; 

 Г-жа Йонка Станчева Косева;  

 Г-жа Налян Нуридин Бючкюн;  
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 Г-жа Росица Василева Чекоева;  

 Г-жа Тодорка Рангелова Иванова; 

 Г-жа Тотка Цанкова Михайлова.    

            2. Наградата да бъде връчена на Тържествено заседание на Общински съвет – 

Исперих, което ще се проведе на 23.05.2019 г. по случай Деня на българската просвета 

и култура и на славянската писменост. 

         3. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на 

кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен 

срок от приемането му. 

        Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателя на постояната комисия по „ Образование, култура, спорт и 

туризъм” за  становище. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, 

спорт и туризъм». 

 

 Уважаеми господин Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет на община, 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Уважаеми г-н Областен Управител, 

 Уважаеми гости и граждани на Община Исперих, 

 

Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" към Общински 

съвет – Исперих на свое заседание разгледа предложението на кмета на Община 

Исперих да бъдат удостоени с почетния знака на града изявени учители и дейци на 

културата.  

Ние считаме, че тази инициатива допринася за обогатяване системата за духовно 

стимулиране на културно-просветните кадри в общината, за повишаване на личното им 

професионално самочувствие, както и за привличане вниманието на обществеността 

към проблемите на образованието и културата, но най-вече – за издигане престижа и 

авторитета на педагозите и културните деятели в община Исперих.  

Членовете на комисията не само подкрепяме, но и приветстваме инициативата в 

навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 

най-престижното отличие на общината да се връчи на просветни и културни дейци. 

Приветстваме и идеята това да са наши съграждани, които в днешното динамично  

време, тук и сега,  устояват възрожденските идеали на просвещението. Резултатите от 

техния труд ние виждаме всеки ден – в усмивките на децата, с които работят, в 

прекрасните изпълнения на тази сцена, в творбите им, които четем ежедневно. Техните 

успехи измерваме с отличията  на възпитаниците им на конкурси и състезания и с 

професионалната им реализация, с техните собствени отличия и успешното им 

представяне на различни професионални форуми.   
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Всеки един от номинираните е личност с богата душевност, добър 

професионалист, който предава своите умения на младите хора, с които работи, 

съчетавайки успешно традиции и иновации.  

Всеки от тях е пример за подражание.  

 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на 

20.05.2018 г. от 11.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

  

         

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 Становището на комисията е: подкрепя проекторешенията по докладната 

записка. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги, има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка 

и проекта за решение към същата? 

 Няма. 

 Други желаещи да се изкажат има ли? 

  

 Приветствия към всички учители и към Общински съвет Исперих за 

инициативата по награждаване с отличието „ Почетен знак на град Исперих” 

изявени учители и дейци на културата, вече за трета поредна година бяха 

направени от: 

 

 

 Г-жа Мара Алкушева – гражданин и бивш учител; 

 Г-жа Милена Николова -  гражданин и бовш учител; 

 Г-жа Елисавета Пашева – гражданин 

 Г-жа Тодорка Иванова – гражданин и бивш учител; 

 Г-жа Диана Петрова – Директор ПГ « Васил Левски» гр. Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към гласуване. 

  

        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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

28 25 25 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 702 

 На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

1. Да бъдат удостоени с отличието „Почетен знак на град Исперих“ за приноса 

им в развитието на обществено-културния живот на общината: 

 Г-жа Анета Стефанова Милкова; 

 Г-н Бахар Ахмед Яхов;  

 Г-жа Ваня Димитрова Динкова-Крачунова; 

 Г-жа Величка Христова Вутова;  

 Г-жа Виолета Чикова Богатска;  

 Г-жа Джахиде Хаджи Адил Тахсин-Мустафа; 

 Г-жа Диана Иванова Каракушева; 

 Г-жа Елвин Бейзат Шабан;  

 Г-жа Елена Райкова Петкова; 

 Г-н Иван Николов Иванов; 

 Г-жа Иванка Симеонова Василева; 

 Г-жа Иринка Петрова Петрова; 

 Г-жа Йонка Станчева Косева;  

 Г-жа Налян Нуридин Бючкюн;  

 Г-жа Росица Василева Чекоева;  

 Г-жа Тодорка Рангелова Иванова; 

 Г-жа Тотка Цанкова Михайлова.    

            2. Наградата да бъде връчена на Тържествено заседание на Общински съвет – 

Исперих, което ще се проведе на 23.05.2019 г. по случай Деня на българската просвета 

и култура и на славянската писменост. 

         3. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на 

кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен 

срок от приемането му. 

        Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам официалната част на тържественото 

заседание на Общински съвет Исперих проведено на 23.05.2019 г.  и благодаря за 

присъстваието Ви. 

 

 

 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 

 

 

 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  


