ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 13
от проведено тържествено заседание на Общински съвет - Исперих на
25.05.2016г. от 17.30 часа.
Днес 25.05.2016 г. от 17.30 часа в салона на НЧ „ Съзнание 1891” гр. Исперих
се проведе тържествено заседание на Общински съвет Исперих.
Тържествената сесия бе открита под звуците на химна на Република България и
Химна на Европейския съюз.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми гости, граждани на Община Исперих, общински съветници,
Откривам тържественото заседание на Общински съвет Исперих.
До настоящия момент са се регистрирали 24 от общо 29 общински съветници.
Отсъстват общинските съветници: Бехчет Руфад Сюлейман, Зейти Фераим
Мехмед,, Метин Емби Махмудов, Рейхан Исмаил Каракашев и Метин Руфи Шефкет,
който има подадени уведомления.
На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 40, ал.2 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Исперих имаме кворум за вземане на решения по предварително
обявения дневен ред.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Позволете ми преди да пристъпим към гласуване на дневния ред да представя
нашите гости.
Удоволствие да представя на днешната тържествена сесия дъщерята на
поетесата Петя Петрова Йорданова, гост на тържествената ни сесия е и заместник
Областния Управител на Област Разград г-жа Виолета Тодорова, кметове на кметства,
заместник кметове на Община Исперих, секретар на Община Исперих и др.
Колеги общински съветници,
По предварително обявения дневен ред, а именнно:
Докладна записка от Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Удостояване на Петя Петкова Йорданова със звание „Почетен
гражданин на Исперих” /посмъртно/, във връзка с 85 години от рождението ѝ, 125
години библиотечно дело в гр. Исперих и 65 години литературен кръжок в Исперих,
който от 1995 г. носи нейното име.
Имате ли възражения?
Ако няма, моля да преминем към гласуване.
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Благодаря.
Против, въздържали се – няма.
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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
2

Общински съвет – Исперих прие следния:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на
Общински съвет Исперих.
Относно: Удостояване на Петя Петкова Йорданова със звание „Почетен
гражданин на Исперих” /посмъртно/, във връзка с 85 години от рождението ѝ, 125
години библиотечно дело в гр. Исперих и 65 години литературен кръжок в Исперих,
който от 1995 г. носи нейното име.

ред.

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря колеги,
Преминаваме към разглеждане на единствената докладна от така приетия дневен
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Петя Петкова Йорданова е българска поетеса и белетристка, родена на 22 юни
1931 година в Исперих. Завършва основното си образование в Исперих, израснала сред
суровата природа на Лудогорието. Завършва гимназия в Разград през 1949 г. и
двегодишен квалификационен курс в икономическия техникум в Русе (1958).
Организационен секретар в Окръжния комитет на Профсъюза по просветата и печата в
Русе (1952-1961), служителка в Централния дом на учителя (1961-1971), служителка в
отделите „Телевизионен театър” и „Учебна редакция” (1971-1979), заместник-главен
редактор на редакция „Детски екран” в Българска телевизия. Член на СБП.
Първите опити да пише са от ученическите ѝ години. За пръв път печата във
вестник „Дунавска правда” (Русе) през 1960 г. Пише за възрастни и деца. В
творчеството й за възрастни преобладава нравствено-патриотична проблематика.
Стиховете й за деца се отличават с поучително-иносказателния си характер, образност,
искреност и сърдечност, отстояване на поетическата индивидуалност. Автор на книгите
„Сутрин край реката” (стихотворения, 1973), „Случка на хиподрома” (поемка за деца,
1973), „Бабиният двор” (за деца, 1975), „Самодивски езера” (пирински легенди за деца
и юноши, 1977, 1981), „Орлово гнездо” (легенда за деца и юноши, 1978), „От жарта ти
ида” (лирика, 1978), „Мамина светулка” (за деца, 1979), „Белите ботушки” (приказки,
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1979), „Черните дракони” (разкази за деца-герои, 1980), „Другари на звездите”
(стихотворения, 1980), „Доброто момче и злата суша” (приказка, 1980),
„Стихотворения” (1980), „Сълзи от огъня” (лирика, 1981), „Най-добрата люлка” (за
деца, 1982), „Детска станция” (за деца, 1982), “Рисунки” (стихове, 1983), “Спасена
жарава” (стихове, 1984), „Вълшебната стълба” (за деца, 1984), „Горски приказки” (за
деца, 1985), „Другарче-календарче” (за деца, 1985), „Сърцето на ятачето” (за деца,
1985), „Ежко и слънцето” (за деца, 1986), „Момичето с жълтата луничка”
(за деца,
1987), „Есенно огнище” (лирика, 1986), “Покрит въглен” (лирика, 1989), „Къщата на
буквите” (за деца, 1990). Нейни стихотворения са публикувани в „Учителско дело”,
„Народна младеж”, „Пулс”, „Септемврийче”, „Литературен фронт”, „Кооперативно
село”, „Пиринско дело”, списанията: „Пламък”, „Деца, изкуство, книги”, както и в
регионалната преса: „Исперихска трибуна”, „Гледища”, „Лудогорска правда”, „Възход”
и други. Нейни стихове са преведени на руски, белоруски, молдовски и гръцки език.
В своите произведения тя търси вечните начала у българина, поставя
нравствените акценти върху съвременните проблеми, разкрива величието на
българската земя и добродетелите на българите, с онази влюбеност в живота, която
обогатява човека и му дава криле. Интимната ѝ лирика е с граждански и патриотичен
отзвук на един жив и щедър поетически поглед върху света и духовното богатство.
Исперих е човешката и литературна люлка на Петя Йорданова. В този град
е родена обичта към живота и към хората, за да расте и окриля чувствата, които
ще се превърнат в песни, посветени на бащата, на майката, на сестрата, на
съгражданите, на съотечествениците, на всичко което радва, тревожи, вълнува и
постоянно държи в напрежение творческата душа.
Миналото на родния край е основна тема в произведенията ѝ.
Творчеството ѝ е с висока художествена и философски осмислена стойност,
утвърждаваща хуманизма и високите нравствени и естетически ценности и има
конкретен адрес - Исперихския край, като разкрива отношението на човека към земята,
проблемите на екологията, великолепието на природата и т.н.
С журналистическата си дейност и гражданска позиция Петя Йорданова
активно е съдействала за утвърждаването на библиотеката в Исперих, като
културно средище в региона.
Тя е носител на редица престижни национални награди, сред които с
особена важност е орден „Кирил и Методий” първа степен.
Името на Петя Йорданова е емблематично за исперихската култура и
образование, за цялостната творческа дейност, внесла голям принос в
националната култура.
С оглед на гореизложеното предлагам по случай нейният 85-годишен юбилей
(2016), 125 години библиотечно дело в гр. Исперих и 65 години литературен
кръжок в Исперих, който от 1995 г. носи името на Петя Йорданова да ѝ бъде
засвидетелствана признателността на всички съграждани за активен принос в издигане
духовния облик на Исперихския край, в утвърждаване и развитие на библиотечното
дело в Исперих, ЗА ПРИНОСА И КЪМ БЪЛГАРСКАТА
ЛИТЕРАТУРА И
ЖУРНАЛИСТИКА.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21 , ал.1 т. 22 във вр. ал. 2 от
ЗМСМА и на основание чл. 3, ал.1 т.21 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Исперих, във връзка с чл.1 , ал.1 б. „а” във връзка с чл. 4 от Статута за
присъждане на званието почетен гражданин на Исперих предлагам ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ИСПЕРИХ да вземе следното:
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РЕШЕНИЕ:
УДОСТОЯВА
Петя Петкова Йорданова
със званието „ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ИСПЕРИХ” /посмъртно/ във връзка 85 години от рождението и
и за особените и заслуги в областта на българската култура.
Благодаря.
Преминаваме към деловата работа на днешното заседание на Общинския съвет.
Уважаеми колеги,
Във връзка с приетия Статут за удостояване с почитно звание « Почетен
гражданин на Исперих», по предложение на Кмета на Община Исперих, и комисията
която заседава във вразка с удостояването е налице и протокол с който се предлага на
Общински съвет да вземе това решение, спазена е процедурата за вземане на решение
за удостояване с почитно звание.
Сега ми позволете да дам думата на Искра Цанкова – Директор на Централна
общинска библиотека гр. Исперих във връзка с годишнината от библиотечното дело в
град Исперих.
Заповядайте.
Искра Цанкова - Директор на Централна общинска библиотека « Петя
Йорданова» гр. Исперих.
Уважаеми дами и господа, скъпи гости и колеги!
Добре дошли на нашата тържествена церемония, посветена на 125 години
библиотечно дело в Исперих.
За историята 125 години са един миг, но дори и вечността се състои от мигове и
моменти, запазващи красотата, творчеството и културата.
За библиотеката - това е дълъг път на развитие и утвърждаване. Период, през
който се увеличават многократно нейните фондове, разширява се вида на
съхраняваните информационни носители, променят се нейните функции и
отговорности, повишава се ролята й в културния живот на града, региона, страната и тя
придобива европейски облик.
Пътят на книгата и читателите успешно преминава през годините.
Погледнем ли на изминалите години ние виждаме стотици хора свързали част от
своя живот с библиотеката. Спомняме си събития значими и незначителни, желания
постигнати и неосъществени.
Годината е 1891 – знакова за библиотечното дело в Исперих. С нея бележим
началото на нашата история.
Осман Мачинли - общественик и предприемач, който прави мост между
традициите и културата в края на ХІХ век, в къща в центъра на селището предоставя
книги за ползване на населението, докарани с файтон от една фалирала печатница в
Русе. Така се поставя началото на най-старата културна институция в градабиблиотеката.
До 1995 година библиотеката функционира като Градска читалищна библиотека,
а от 1995 година тя започва самостоятелния си път като подведомствен институт на
Община Исперих, на която се възлагат методически и експертно-консултантски
функции спрямо всички библиотеки в общината. Библиотечното обслужване се
разширява и диференцира.
21/двадесет и една/ години по-късно с Решение на Общински съвет – Исперих,
библиотеката получава статут на общински културен институт, носещ името на

4

поетесата Петя Йорданова, а с Удостоверение № 38 / 07.08.2007(седми август 2007)
година е вписан като културна организация в регистъра на Министерството на
културата.
125 години са и много и малко в зависимост от гледната точка, но това е чудесен
повод да си спомним с благодарност за тези, които не познаваме, но които
благодарение на ентусиазма и прозорливостта си са поставили основите на
библиотечното дело в Исперих.
Чудесен повод да благодарим на тези, които лично познаваме, на нашите колеги,
които отдадоха и отдават своята енергия, знания и опит, за да ни направят
съпричастни към това дело: Иванка Костова, Ганка Косева, Стоян Янков, Вардана
Папазова, Женета Александрова, Румяна Ганчева, Ганка Нешева, Веска Караджова,
Радка Спасова, Пенка Петрова, Габриела Цанева, Тодорка Ганчева и др.
В последните десетилетия библиотеката преминава през своята трансформация.
От досегашната си концентрация на библиотечни дейности се обръща към
потребителите. Наред с традиционните си дейности – обслужване на читатели,
представяне на книги, литературни срещи, изложби, конкурси, конференции, открити
уроци, и други, днес тя стартира редица иновативни дейности и услуги за по-бързо
качествено обслужване: творчески работилници, парад на приказни герои, детски
панаир на изкуствата, летни читални и много други.
Днес библиотеката успешно посреща предизвикателствата на новото време,
независимо от сложните съвременни социално-икономически и културни обстоятелства
и се стреми да работи целенасочено за изграждане на личности с творческо мислене и
активна гражданска позиция. Непрекъснато развива и реализира основните принципи
на демократичност, ефективност, качество, достъпност, прозрачност, предприемчивост,
иновативност, днес тя е модерна организация с богат фонд.
В пряката си работа библиотеката успешно си сътрудничи с редица партньори,
имащи отношение към културните дейности – Община Исперих, Общински съвет –
Исперих, Българската библиотечно-информационна асоциация, , Фондация „Глобални
библиотеки България” Асоциация „Съвременни читалища” гр. София, „Софтлиб” и
“Примасофт” гр. София, Регионална библиотека „Боян Пенев” гр. Разград, РЕКИЦ гр.
Разград, Сдружение с нестопанска цел „Хелис”–Исперих, Исторически музей Исперих,
Бизнесцентър Исперих, Основно училище „В.Априлов” и Основно училище „Хр.
Ботев” гр. Исперих, Основно училище „Отец Паисий” с. Подайва и др. основни
училища в общината, Гимназия „Васил Левски” гр. Исперих,
читалищтата на
територията на община Исперих и др., както и с редица доброволци и дарители, чиято
съпричастност и воля подпомагат усилията ни да съхраним книжовното богатство.
Наши дарители през годините са: ЗПК/Кооперация/ „Хан Аспарух“ гр. Исперих,
„АГРОТАЙМ” ООД; "КАРАДЖА-ФАГ" ООД; „ДОБРУДЖА КИТ” АД; АГРОТИДА
ООД; Регионална библиотека „Б. Пенев“ Разград; Сдружение с нестопанска цел
“Хелис”, Виолета Тодорова, Ганка Косева, Пенко Йорданов, Ангел Николов, Ирина
Петрова, Миланка Михайлова, Антоанета Александрова, Керъл Томпсън – доброволка
от Корпуса на мира, адвокат Иван Димитров, Моника Петрова, Евдокия Христова,
Йорданка Стефанова, краеведите Йордан Стефанов, Борис Илиев, Стоян Янков, Матю
Димитров и много други.
Това са дълбоко духовни хора, чиято съпричастност и воля подпомагат усилията
ни да съхраним книжовното богатство.
Библиотеката и за напред ще бъде надежден партньор за развитието на богатите
културни традиции в нашия град.
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В заключение бих искала да пожелая на всички колеги много здраве, силен дух и
дръзновение в благородното дело, а на всички наши потребители - най-ценния капитал
на библиотеката - упоритост в овладяването върховете на познанието.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Давам думата на Кмета на Община Исперих – Бейсим Руфад за приветствено
слово.
Заповядайте.
Уважаеми служители на ЦОБ « Петя Йорданова»,
За мен е чест да ви поздравя послучай отбелязването на 125 години библиотечно
дело в Исперих!
Дългогодишното съществуване на нашата библиотека е доказателство за
самоотвержения и упорит труд на нейния колектив. Вие сте тези, които превърнахте
Централна общинска библиотека « петя Йорданова» в мястото, което предоставя на
исперихската общественост богатство от литературни и научни творби. Ви сте хората
които предавате на исперихските читатели любовта към книгата и които учите
гражданството на Исперих да цени и уважава огледалото на всеки един творец –
книгата!
Бъдете здрави и с присъщия си ентусиазъм и желание да продължавате да
изпълнявате специфичната си мисия да се грижите за опазването на плодовете на
човешката цивилизация, благодарение на което те ще оцелеят и за идните поколения!
Благодаря Ви!
адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Получени са поздравителни адреси от
• Поздравителен адрес от д-р Хасан Адемов – Народен представител и
Председател на Комисията по труда, социалната и демографската
политика. Член на Комисията по здравеопазване в Четиридесет и трето
Народно събрание на Република България.
•

Поздравителен адрес от Гюнай Хюсмен – Народен представител в
Четиридесет и трето Народно събрание на Република България.

•

Поздравителен адрес от Ахмед Ахмедов - Народен представител в
Четиридесет и трето Народно събрание на Република България.

•

Поздравителен адрес от Областния управител на Област Разград.

•

Поздравителен адрес от изпълнителния Директор на Фондация «
Глобални библиотеки – България» и член на Управителния съвет на
ББИА

•

Поздравителен адрес от името на Регионална библиотека « Професор
Боян Пенев» гр. Разград

•

Поздравителен адрес от РЕКИЦ – Разград
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Имате думата уважаеми колеги за дискусия, изказвания по така предложения
проект за решение.
Заповядайте г-жо Петрова.
Диана Петрова – директор на Гимназия « Васил Левски» гр. Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми гости,
Уважаемо гражданство на гр. Исперих,
За мен е чест да приветствам предложението на Кмета на Община Исперих за
удостояване със звание « Почитен гражданин на Исперих» / посмъртно/ Петя
Йорданова.
Тя е била винаги гражданин на град Исперих. Едно житно семе, което не може
никога да умре в Лудогорската земя. Сравнявам я със житния клас защото то винаги
дава плод. С удоволствие присъствам на тази тържествена сесия, на този прекрасен
миг и най вече съм радостна от факта, че тук присъства наследницата на Петя
Йорданова.
Благодаря на общинските съветници, на Председателя на Общински съвет
Исперих и на г-н Руфад за това предложение, което трябваше отдавна да стане факт.
Нейните стихове са за човешките цености, за любовта към земята и човека.
Приветствам Вашето предложение.
Благодаря.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Друг желае ли да вземе отношение.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване на тази единствена точка в нашия днешен
дневен ред.
Гласуването е поименнно.
Заповядайте колеги.
/ Със ставане на крака всеки общински съветник гласува предложеното
проекто решение/
СПИСЪК

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

участвали в поименното гласуване на тържествено заседание на 25.05.2016г от
17.30 ч.
1. Докладна записка от адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на
Общински съвет Исперих.
Относно: Удостояване на Петя Петкова Йорданова със звание „Почетен
гражданин на Исперих” /посмъртно/, във връзка с 85 години от рождението ѝ, 125
години библиотечно дело в гр. Исперих и 65 години литературен кръжок в Исперих,
който от 1995 г. носи нейното име.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.
2.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин

За
За

„ против”

„въздържал се”

Подпис
П
П
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За

П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
Уважаеми колеги,
Единодушно бе прието предложеното решение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 145

На основание чл. 21 , ал.1 т. 22 във вр. ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 3,
ал.1 т.21 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих,
във връзка с чл.1 , ал.1 б. „а” във връзка с чл. 4 от Статута за присъждане на званието
почетен гражданин на Исперих предлагам ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ да вземе
следното:
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РЕШЕНИЕ:
УДОСТОЯВА Петя Петкова Йорданова
със званието „ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ИСПЕРИХ” /посмъртно/ във връзка 85 години от рождението
и и за особените и заслуги областта на българската култура.
Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

Уважаеми г-н Кмет,
С Решение № 145, по Протокол № 13 от 25 май 2016 г. Общински съвет
Исперих УДОСТОИ със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА

ИСПЕРИХ” ПЕТЯ ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА за особени заслуги в
областта на българската литература и журналистика, за активен принос в
развитието на библиотечното дело, за издигане духовния облик на град
Исперих.

Моля Ви в изпълнение на правомощията дадени от закона да връчите почетния
знак на Исперих и връчите Удостоверението за удостояване със званието „ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ИСПЕРИХ” / посмъртно/ на ПЕТЯ ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА на
наейната дъщеря Росица Бункова.

Заповядайте.
/ Кмета на Община Исперих връчи почетния знак на Исперих и
Удостоверението за удостояване със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА
ИСПЕРИХ” / посмъртно/ на ПЕТЯ ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА на наейната дъщеря
Росица Бункова/.
Росица Бункова – дъщеря на Петя Петкова Йорданова « Почетен
гражданин на Исперих».
Благодаря на общинските съветници, Кмета на Община Исперих и на всички
граждани от Община Исперих. Много съм щастлива и радостна, че моята майка бе
удостоена със званието « Почетен гражданин на Исперих». Пожелавам на библиотеката
в град Исперих, която носи името на майка ми да се развива и да е в помощ на
подрастващите. На тях им пожелавам да четат повече.
Благодаря още веднъж.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги с изчерпване на дневния ред закривам тържественото
заседание на Общински съвет Исперих.
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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:
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