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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 44 

 
от проведеното  тържествено заседание на Общински съвет - Исперих на 

19.05.2022 година 
 

Днес 19.05.2022 г. от 17.00 часа се проведе тържествено заседание на Общински 

съвет Исперих в киносалона на НЧ „ Съзнание“ гр. 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 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, по повод 24-ти май ден на светите братя 

Кирил и Методий, на балгарската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 

и по случай деня на Исперих. 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 24 общински 

съветници от общо 29 общински съветника. Отсъстват общинските съветници –Илмаз 

Хюсмен в болничен, Нехрин Яшар, Севгин Халил, Турхан Ибрям, Шенгюл Юсуф и Танер 

Закир с подадени уведомления. 

Гости на тържественото заседание  са г-н  Драгомир  Златев– заместник областен 

управител, г-н Ангел Петков - началник РУО – Разград, кметове на кметства в община 

Исперих, граждани. 

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

Общински съвет Исперих. 

 

Уважаеми общински съветници, 

 Имате ли допълнения, предложения по предварително обявения проекто дневен 

ред. 

 Няма. 

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

заседание. 
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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 24 24 0 0 

 

 

  

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1.  Приветствия и изказвания 

 

 

2. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

учители и културни дейци. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Приветствия и изказвания 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

Даниел Димитров – общински съветник от „ БСП“. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ПРЕДЕСЕДАТЕЛ, 

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

СКЪПИ НАШИ УЧИТЕЛИ, ХОРА НА ДУХОВНОСТТА, ДЕЙЦИ 

НА КУЛТУРАТА И ЗНАНИЕТО,  

 На 24 май   2020г. излязох  на площада  пред читалището с цветя и костюм. Пред 

новата  сграда на читалището срещнах само портретите на светите  братя Кирил и 

Методий. Огледах се бях сам.  Положих  цветята и отново се огледах , почаках десетина   

минути и   очаквах да срещна любимите учители . Беше тъжно и пусто въпреки  звученето 

на химна на Любомир Пипков.  Прибрах се вкъщи. Поздравих по телефон лично и чрез 

съобщения  всички, които сме награждавали през годините всички приятели и близки 

духовно нам хора. Написах съобщение, което по новому се нарича смс на няколко  близки 

мои хора със следният текст  цитирам  „Днес  цветята  тъгуват за нашите учители! 

Поклон!“ Подписах се с името си.  Получих в  отговор много поздравления, но един ме 

впечатли  Гласеше:  „Честит празник  господин Димитров! Искрено вярвам  въпреки 
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тъгата , която заема превес в душата ми, че ще  дойдат по добри дни. Като онези, които  

споделихме.  Старото време ни липсва. Благодаря ви за примера който ни дадохте, за 

усмивките и вдъхновените емоции, провокирани  от обичта към българското…“  

Вълнуващо  е и сега, когато го чета,  преди два дни, говорейки си за днешното заседание 

на общинския съвет и  онези тъжни дни да първи път показах тези съобщения на 

съпругата ми – просълзиха я. Защото знае, че Празника с главна  буква ме изпълва с 

емоции, възторженост и вдъхновение. Тази емоция  е възпитавана и вплътена в мен от 

семейството и учителите. Вълнението е за хората, които могат и ценят празника на 

Светите братя Кирил и Методий. Неговата сила и значимост. Знам , че за голяма част от  

днешната  младеж звуча архаично  и неразбираемо, но  съм убеден и се чувствам 

отговорен за това да направим патриотичното възпитание наша основна цел – да браним 

моралните и духовни устои на нацията. 

Останаха ни чужди книгата и книжовността. Как да го кажа не знам, с  

книжовността таз сила нов съдбините си поднови…. 

Малко думи  много съдържание. Така и не се научих да пиша кратко, затова и  учителката 

ми  по литература Мара  Алкушева  не можа да ме научи  и ми писа  единствената 

четворка  в десети клас.  Трябва да можем да четем дълбокия смисъл на думите. Сега  

книжовността не е  таз сила нова , напротив  изоставена някъде на рафтовете е книгата  - 

тук не говоря само за българската литература,  но и за класиците – Достоевски, Толстой,  

Гьоте,  Умберто Еко та ако щете и Уйлям Сароян .Скоро някой някъде  написа: никой 

няма право да стъпва върху книгата и хляба…. И чух и книгата е хляб, а хляба е книга.  

Питам  се и нямам отговор -  докога ще живеем в тази духовна нищета, по скоро 

бездуховна,  - без книги и хляб. Кой е по голям от хляба и книгите? И ако хляба е 

материалното омесено от жито и брашно, полято с труд и пот,  то книгата е духовното 

тесто омесено от  мисъл и  знание , но написано и оживяло върху лист хартия, защото 

както го е осъзнал византийския император Михаил Трети  не можеш  да пишеш на вода. 

Ще оцелеем ли дълго така. Знам, че за тази зала въпросите ми са риторични,  отговорите 

ясни, но имаме отговорност, която  не осъзнаваме.    Убеден съм, че необходимостта от 

новата книжовна сила трябва да дойде от нашето поколение иначе сме  обречени на  липса 

на нравственост и  духовна нищета и бихме загубили духовната територия ,завещана от 

първоучителите.  А от това  по страшно няма.  Светът се гради върху  писмовността и и 

книжовността. Народ без това е обречен на забвение Това ли искаме?  Да   останем без 

книжовност и духовност без книгата и зна,нето.  Не бива да го допускаме , защото честно 

казано от  това  зависи бъдещето на България. 

Снощи писах това, което   чета пред вас днес и тъй като  съвременната техника е 

отговорна за нашите правописни грешки и ги подчертава като едно време с червен 

химикал , ще кажа от изреченото дотук  кое  ми подчерта компютъра като  грешни  думи – 

вплътена, писмовността и  знане,то. Едни от най хубавите думи  са непознати за 

грамотния и  услужлив иначе компютър. Извода е ваш. 

Честит Празник! 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Назиф. 

 

 Сали Назиф – общински съветник от „ Земеделски народен съюз“ 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Уважаеми г-н заместник областеун управител, 

 Уважаеми г-н началник РУО гр. Разград, 

 Уважаеми учители и гости, 

 

 Благодаря на г-н Димитров за хубавото приветствие и бъдете сигурни, че докато ни 

има нас все още има надежда за бъдещето на България. 

 Вече ХII века нашия народ слави имената на двамата велики братя Кирил и 

Методий, чиято епохална мисия за славянството превърна българите в нация определяща 

своята идентичност във великото слово. България е зачената с пробуждането на 

училището през възраждането и пак в училището  Стоян Михайловски изрича веруюто на 

народа ни „ с книжовността да подновим съдбата си“. Велика е мисиятая на нашите 

просветители, учители, творци, учени, които допринесоха с  постиженията си на 

българската нация в световното общество. Няма българин, който на 24-ти май сърцето му 

да не трепне и да си спомни с умиление за първия си учител, за всички онези 

просветители, които са му помогнали да намери верния път в живота. Няма по добра 

награда за учителя от признателността на неговите ученици, от това да може да каже и аз 

оставих нещо след себе си. Огромна гордост е когато тази награда бъде споделена и от 

обществеността. Смятам, че е чест за всеки един от нас в навечерието на този светъл 

празник да отдадем заслуженото на просветните дейци в нашата община. Всички 

номинирани са оставили трайна следа както в сърцата на техните ученици така и в 

летописите на нашия роден край. Вече превърналата се в инициатива традиция на 

тържествена сесия да отдадем заслуженото на хората, които са се отдали на мисията чрез 

четмо и писмо да се развиваме като бъдещ народ и общество, то има огромна нужда от 

добри примери за подражание. 

 Негативизмът натрупан от трудното жедневие може да се заличи само с добрия 

пример на хората от първия ред пред нас. 

 Уважаеми колеги, бъдете живи и здрави и нека вашия пример подтикне младото 

поколение към по добри дела, които да допринесат за добруването на всички жители на 

китното ни Лудогорие. 

 Уважаеми колеги, граждани и гости да ни е честит най-хубавия празник,  празника 

на просвещението 24-ти май. 

 Благодаря. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Давам думата за приветствие и на г-н Решидов. 

 

 Адил Решидов – бивш кмет на община Исперих и гражданин. 

 Уважаеми приятели, 

 Сърдечно благодаря за поканата да присъствам на тази тържествена сесия. 

Учителите са тези, които винаги дават всичко от себе си за развитието на образованието в 

нашата страна. Те са били винаги пример за обичта им към професията и учениците. Тук 

присъстват учители дали много от себеси за образованието в общината, и подготвиха 

много кадри в различни сфери. Благодаря на ръководството на общината, че възстанови 

културните празници в града. Поздравявам всички просветни, културни дйци. 

/ Г-н Решидов завърши приветствието си със стих/. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Думата за приветствие бе дадена на г-н Ангел Петков -  Началник РУО гр. Разград. 

 / изчте поздравителния адрес/ 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Думата бе дадена на заместник областния управител г-н Драгомир  Златев. 

 / изчете поздравителния адрес / 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Колеги предлагам да прекратим привествията и преминем към втора точка от 

дневния ред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

учители и културни дейци. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с предстоящия Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската 

азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май, предлагам да се 

наградят с отличието „Почетен знак на град Исперих“ за особен принос и заслуги в 

развитието и съхраняването на образованието, културата и националния дух  в община 

Исперих – изявени учители, директори, дейци на културата, радетели за духовно 

обогатяване и вдъхновение, пазители на паметта и корените на българския народ.  

Това са личности, допринесли със своята активна дейност за утвърждаване 

авторитета на Исперих, крепители и ускорители на духовния прогрес в града и общината, 

носители на смисъла да си Будител в наше време. Те са отдали огромна част от 

съзнателния си живот на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и 

културата, преодолявайки с мъдрост и с духовна извисеност превратностите на времето, 

утвърждавайки непреходните ценности на българския 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.  

Денят на светите братя Кирил и Методий е повод за гордост, но и ден за почит и 

благодарност! Удостояването с това отличие е израз на признателността на ръководството 

на Общината и обществеността към крепителите на вярата и духовността, към онези, 

които възпитават поколенията в дух на просвещение и грамотност, предават знание чрез 

слово, възпитават добри хора, откриват нови хоризонти, предизвикват мисълта, 

поощряват мечтите – за да има Исперих бъдеще и авторитет, за да я има България! Защото 
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всяка просперираща държава се гради и развива, уповавайки се на образованието, 

изкуството, културата и паметта. 

 

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 Анка Христова Недкова – директор на Основно училище „Васил Левски“ 

– с. Тодорово от 1991 г. до 2017 г., отдала огромна част от професионалния си път за 

утвърждаването и развитието на училището през годините. Отличен педагог, ръководител, 

организатор, професионалист. Достигнала безспорното признание на родители, ученици, 

колеги и общественост. 

2. Г-жа Емилия Стоева Петкова – учител по История и цивилизация, 

понастоящем зам.-директор на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Исперих, с 

огромен принос в развитието на образователната система не само за град Исперих, но и за 

разградска област. Още в началото на професионалния си път тя се отличава с 

изключителна научна подготовка, ерудираност, професионализъм, отговорност, 

компетентност и етичност в отношенията, а качествата й не остават незабелязани. От 1998 

г. до 2017 г. тя заема поста директор на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. 

Исперих, когато, в труден за гимназията момент приема нова стратегия за бъдещото на 

училището. За първи път в град Исперих е въведен прием на ученици след 7-ми клас с 

интензивно изучаване на английски език с преподаватели доброволци от Корпуса на мира, 

благодарение на което гимназията изгражда свой нов образ и авторитет. През годините г-

жа Стоева заема различни експертни позиции в Регионално управление на образованието 

в град Разград, а през 2015 г. поема ръководството на Основно училище „Христо Ботев“ – 

гр. Исперих. Доказан професионалист, ръководител и учител, истински вдъхновяващ 

пример за своите ученици, колеги и съграждани. 

3. Г-жа Живка Николова Михайлова – един от първите служители на 

Исторически музей – Исперих, дългогодишен зам.-директор по научната част, отличен 

администратор и специалист в областта на историята и археологията, допринесла за 

разпознаваемостта на институцията сред останалите културни иституции на национално и 

муждународно ниво. Има огромен принос за това музеят и Археологически резерват 

„Сборяново“ да станат студентска база и място за провеждане на учебна археологическа 

практика за студенти от историческия факултет на Софийски университет „Климент 

Охридски“. Общественик, дългогодишен читалищен деятел и хорист в Туристически хор 

„Лудогорско ехо“ към местното читалище, стожер в опазването на движимите и 

недвижими културни ценности и в утвърждаването и развитието на местната култура и 

идентичност. 

4. Г-н Исмет Мехмедов Татаров – бивш дългогодишен преподавател по 

физическо възпитание и спорт, отдал значима част от активния си живот на учителската 

професия. Под негово ръководство ученически отбори от Професионална гимназия по 

селско стопанство „Хан Аспарух“ – гр. Исперих са печелили множество престижни 

награди от състезания на областно, регионално и национално ниво, а през 2019 година 

футболният отбор към училището достига до участие в световните ученически финали в 

град Анталия, република Турция. Доказан професионалист, всеотдаен учител и достоен 

гражданин на Исперих. 

5. Г-жа Кадрие Тефик Рамис – дългогодишен, квалифициран и ерудиран педагог 

в Основно училище „Христо Ботев“ – с. Китанчево. Всеотдайна и отговорна в своята 

работа, свързала целия си професионален път с благородната мисия да възпитава и 

образова децата на Китанчево. 
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6. Г-жа Кръстинка Желева Николова – дългогодишен учител в детска градина 

„Слънце“ – гр. Исперих, отдала 41 години от живота си на любовта към децата и на 

стремежа да разкрие потенциала на всеки свой възпитаник. Оставила трайна следа като 

изряден и всеотдаен професионалист в спомените на своите колеги, възпитаници и 

техните родители. 

7. Г-н Метин Алиосман Али – зам.-директор на Основно училище „Отец Паисий“ 

– с. Подайва, с огромен принос за издигане престижа на образованието в местното 

училище. Участва в разработването и изпълнението на множество национални и 

европейски проекти и програми, благодарение на които възпитаниците на училището се 

обучават в едно от най-модерните училища не само на територията на общината, но и в 

областта. Изряден и всеотдаен преподавател, скромен човек, обичан от своите ученици, 

спечелил безспорното уважение на родители и колеги. 

8. Г-жа Миланка Христова Михайлова – бивш директор на детска градина 

„Незабравка“ в с. Голям Поровец и детска градина „Радост“ в с. Подайва, свързала целия 

си професионален път с отговорно и всеотдайно отношение към обучението и 

възпитанието на най-малките жители на общината. Понастоящем ръководител на вокална 

група „Лудогорие“ към местното читалище, член на литературен клуб „Петя Йорданова“, 

автор на поетични и белетристични творби. Личност с неизчерпаема енергия, търсещ дух 

и винаги будни сетива, активен участник в културния живот на община Исперих. 

9. Посмъртно удостояване с Почетния знак на град Исперих г-н Николай 

Василев Нанев – дългогодишен директор на Основно училище „Никола Йонков 

Вапцаров“ – с. Вазово, от 2019 г. директор на Осново училище „Христо Ботев“ – град 

Исперих. В спомените на своите ученици, колеги и общественост той оставя ярка следа на 

скромен, добронамерен, честен, почтен, всеотдаен и верен на своите високохуманни идеи 

човек. Безупречен професионалист, който винаги е живял с проблемите на децата и 

училището, което ръководи, проявявал уважение и разбиране към ученици, родители и 

колеги. Достоен учител, ръководител и човек, надхвърлил професионалния си дълг, и 

превърнал професията си в призвание! Ако в обществото ни има личности, които могат да 

бъдат сочени за пример със своите човешки и професионални качества, г-н Нанев 

безспорно е от тях! Неговият живот ще продължи да озарява всички, до които се е 

докоснал! 

10. Румяна Пенчева Минкова – дългогодишен учител в Основно училище „Васил 

Априлов“ – град Исперих, преподавател по география и икономика. Доказан 

професионалист с висока педагогическа компетентност и неоспорим авторитет, с огромен 

принос за издигане престижа на училището. През годините под ръководството на г-жа 

Минкова учениците постигат отлични резултати и успешно представят общината на 

множество състезания на общинско, регионално и национално ниво. 

11. Цветелина Петкова Петкова – старши учител по математика с 36 години 

педагогически стаж в Основно училище „Христо Ботев“ – гр. Исперих. Училището, в 

което към момента изпълнява и длъжността директор. Безупречен професионалист, под 

чието ръководство през годините възпитаници на училището постигат множество успехи 

на национални и международни конурси, състезания и олимпиади. В работата си винаги 

се е ръководела от чувството за дълг към децата на Исперих и от желанието да възпита 

отговорни млади хора. Дългогодишен синдикален деец, осъществяващ политика за 

устойчиво развитие на образователната система и издигане престижа на учителската 

професия, носител на Златна значка на Синдиката на българските учители. Безспорен 

авторитет сред учители, ученици, родители и общественост. 

 Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе 

следното решение: 
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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 образованието, духовността и обществено-културния живот на общината: 

 Г-жа Анка Христова Недкова; 

 Г-жа Емилия Стоева Петкова;  

 Г-жа Живка Николова Михайлова; 

 Г-н Исмет Мехмедов Татаров;  

 Г-жа Кадрие Тефик Рамис;  

 Г-жа Кръстинка Желева Николова; 

 Г-н Метин Алиосман Али; 

 Г-жа Миланка Христова Михайлова;  

 Посмъртно удостояване с Почетния знак на град Исперих г-н Николай 

Василев Нанев; 

 Румяна Пенчева Минкова; 

 Цветелина Петкова Петкова; 

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

Исперих, което ще се проведе на 19.05.2022 г. по случай Деня на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 

         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. 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателя на ПК по „ Образование, култура и  духовни 

дейности“ 

 

 Екатерина Димитрова - председател на ПК по „ Образование, култура и  

духовни дейности“ 

 След разглеждане на докладната записка от Кмета на община Исперих относно: 

Награждаване с отличието „Почетен знак на град Исперих“ изявени учители и културни 

дейци, становището на комисията е подкрепя проекта за решение по докладната записка 

със „ЗА“ – 7 гласа, ПРОТИВ – о, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения имате ли? 

 Няма. 

 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” 

29 24 23 1  
 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 357 

 

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 образованието, духовността и обществено-културния живот на общината: 

 Г-жа Анка Христова Недкова; 

 Г-жа Емилия Стоева Петкова;  

 Г-жа Живка Николова Михайлова; 

 Г-н Исмет Мехмедов Татаров;  

 Г-жа Кадрие Тефик Рамис;  

 Г-жа Кръстинка Желева Николова; 

 Г-н Метин Алиосман Али; 

 Г-жа Миланка Христова Михайлова;  

 Посмъртно удостояване с Почетния знак на град Исперих г-н Николай 

Василев Нанев; 

 Румяна Пенчева Минкова; 

 Цветелина Петкова Петкова; 

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

Исперих, което ще се проведе на 19.05.2022 г. по случай Деня на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 

         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. 
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        Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Председателя покани присъстващите в залата да заповядат пред НЧ „ Съзнание“ гр. 

Исперих на концерт с участието на Росица Кирилова. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното тържествено заседание на 

Общински съвет Исперих проведено на 19.05.2022г.. 

 

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 Мюмюн Бекир 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  

 

 


