
Вх.№……………. 
……………………………………… 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
От Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 

Относно: Ново обсъждане на  Докладна записка за предложение за избор на 

заместник – председатели на Общински съвет Исперих на основание чл. 45, ал.4 от 

ЗМСМА   
 
 

 

Уважаеми общински съветници, 

 Съгласно разпоредбите на чл. 45,ал.7 от ЗМСМА Областния Управител на Област 

Разград връща за ново обсъждане Решение № 26 по Протокол № 4 от  08.01.2020 г.  на 

Общински съвет Исперих. 

  

 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 На основание чл.24, ал.2 и чл. 45, ал.4 и ал.7  от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал.1 

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

комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

ИЗБИРА за заместник председател на Общински съвет Исперих  ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 

 

ИЗБИРА за заместник председател на Общински съвет Исперих ТУРХАН ИСМАИЛ 

ИБРЯМ 

 

Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния Управител 

на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването 

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

кодекс. 

 

С  уважение, 

Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 



 

  

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

ДО 

Г-Н БЕЙТИ БЕКИР 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Ново обсъждане на Докладна записка за предложение за избор на 

заместник-председатели на Общински съвет Исперих, на основание чл.45, ал.4 и ал.7 от 

ЗМСМА 

 

Съгласно: 

Чл.24, ал.2 и чл.45, ал.4 и ал.7  от ЗМСМА  Общинският съвет може да избере 

един или повече заместник-председатели на съвета. Условията и редът за избиране и 

правомощията на заместник-председателя се уреждат в правилника по чл. 21, ал. 3 . 

Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на 

общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне 

незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред 

съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и 

на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, 

освен ако съдът постанови друго. 

 Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския 

съвет в 14-дневен срок от получаването му. 

  

Чл.16, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

мандат  2019 – 2023 година Общинският съвет избира един, но не повече от трима 

заместник–председатели. 
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 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане 

на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проекта на 

решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 


