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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 33 

 
от проведеното  извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на 

01.11.2021 година 
 

Днес 01.11.2021 г. от 17.00 часа се проведе  извънредно заседание на Общински 

съвет Исперих в заседателната зала на Община 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 момент 28 общински 

съветници. Общинския съветник Сибел Джелил е в болничен.  

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

Общински съвет Исперих. 

  

  

Преминаваме към гласуване на дневния ред по който ще работим на днешното 

заседание. 

 

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” 

29 28 28 0 0 
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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: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство 

Тодорово в община Исперих за срок до полагане на клетва от новоизбран кмет 

 

 

 

  

 

 

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство 

Тодорово в община Исперих за срок до полагане на клетва от новоизбран кмет 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

         С решение №198 от 07.04.2021г. на Общинска избирателна комисия Исперих са 

прекратени пълномощията на Бюлент Кемал Хасан като кмет на кметство Тодорово и 

обезсилване на издаденото му удостоверение. 

 

В деловодството на Общински съвет – Исперих постъпи писмо с вх. № 

201/29.10.2021г. на ОИК – Исперих,  ведно с приложени към него: 

1.  Решение № 203/ 28.10.2021г.  на ОИК Исперих и  Решение № 64/26.04.2021г 

постановено по административно дело №102/2021г по описа на Административен 

съд -  гр. Разград, влязло в законна сила на 19.10.2021г. с което е отхвърлена 

жалбата на Бюлент Кемал Хасан относно предсрочно прекратяване пълномощията 

му като кмет на кметство Тодорово и обезсилване на издаденото му удостоверение. 

Съгласно чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира 

временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания 

кмет. Предвид произтеклата необходимост от избиране на временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство Тодорово предлагам лицето Фатме Мехмед Селяйдинова за 

временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Тодорово.  Посоченото лице отговаря 

на изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс, което се установява от справки от бюро 

съдимост и декларации по чл. 397 от ИК,  същата е с опит в местната администрация, 

живее в с. Тодорово и е запозната с проблемите на населението, поради което и считам, че 

в пълнота може да работят за решаване проблемите на жителите на селото и да действат в 

обществен интерес. 

            На основание чл. 42, ал. 11 от ЗМСМА Решенията на общинския съвет по ал. 

6, 7 и 8 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следните  
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Бейти Бекир- Председател на Общински съвет Исперих 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на 

общински съвет Исперих. 

 

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 

 

 

 

Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 

 

Сейде Султанова 

Протоколист 
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