ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих

ПРОТОКОЛ № 2 / 29. 11. 2011 г.
РЕШЕНИЕ
№3

Във връзка с организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и на основание чл. 21,
ал. 3 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1.Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих
мандат /2011 – 2015/ г.
2.Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и на
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им
пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№4

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Исперих / мандат 2011 г. – 2015 г./
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Избира Постоянна комисия по „Законност и обществен ред” към Общински
съвет – Исперих в следния седем членен състав:
1. Даниел Димитров Йорданов – председател
2. Айдън Исмаил Хюсеин
3. Ялчън Алиосманов Мехмедалиев
4. Орхан Кабил Мехмед
5. Мариян Костов Топалов
6. Ахмед Закиров Ахмедов
7. Хамди Нурула Нурула
2. Избира Постоянна комисия по „Финанси и бюджет ” към Общински съвет –
Исперих в следния пет членен състав:
1. Адил Ахмед Решидов – председател

2.
3.
4.
5.

Атанас Дочев Петков
Мариян Костов Топалов
Зейти Фераим Мехмед
Осман Ислям Осман

3. Избира Постоянна комисия по „Стопански дейности и европейско развитие”
към Общински съвет – Исперих в следния седем членен състав:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сали Сали Мехмед –председател
Даринка Петрова Романска-Вискова
Росица Цветанова Митева
Турхан Исмаил Ибрям
Бейти Кямил Руфат
Бейти Сали Али
Мирослав Димитров Паскалев.

4. Избира Постоянна комисия по „ Социални дейности и здравеопазване” към
Общински съвет – Исперих в следния пет членен състав:
1.Гюнел Адем Мюсреф – председател
2.Мирослав Димитров Паскалев
3.Самедин Салим Сабит
4.Тургай Назиф Нури
5. Виолета Иванова Тодорова
5. Избира Постоянна комисия по „ Образование, култура и туризъм” към
Общински съвет – Исперих в следния пет членен състав:
1. Венелин Данчев Вутов – председател
2. Невин Фикрет Басри
3. Наталия Тодорова Каменарова
4. Осман Ислям Осман
5. Йълмаз Касим Ефраим
6. Избира Постоянна комисия по „Предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси към Общински съвет – Исперих в следния пет членен състав:
1.Хамди Нурула Нурула – председател
2.Ахмед Садулов Мехмедов
3.Нехрин Исуф Яшар
4.Наталия Тодорова Каменарова
5.Виолета Иванова Тодорова
РЕШЕНИЕ
№5
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общинският съвет и във връзка с
чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал.1 от Устава на НСОРБ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България представителя на Общинския съвет г-н ГЮНАЙ
ХЮСМЕН ХЮСМЕН– Председател на Общински Съвет – Исперих.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на
Общото събрание, той ще бъде заместван от АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ –общински
съветник в Общински Съвет – Исперих
РЕШЕНИЕ
№6

Предвид необходимостта от уреждане на жилищните въпроси на граждани с
многогодишни жилищни спестовни влогове и на основание чл. 21, ал1, т. 23 от ЗМСМА,
чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ и чл. 16 от Правилника за прилагането му,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ

Утвърждава състава на Местната комисия за уреждане на жилищните въпроси
на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове, както следва:
1. Численост на комисията – 9 члена
2. Състав на комисията:
Председател – Джанан Мустафа Родоплу - секретар на Община Исперих
Членове: Даниел Димитров Йорданов – общински съветник – юрист
Хамди Нурула Нурура - общински съветник
Венелин Вутов - общински съветник
Божидарка Петкова Банкова - общинска администрация
Виолета Димитрова - общинска администрация
Севим Адем Махмуд - юрисконсулт на община Исперих
Нуртен Хасанова – общинска администрация
Станислава Контадинова Стоянова – жилищноспестовен вложител
Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и на
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им
пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№7

На основание чл.62, ал.3 и ал.5 от Закона за регионално развитие и на основание
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1.Определя за представител / член / на Общински съвет-Исперих в Областния
съвет за регионално развитие г-н Хамди Нурула Нурула.
2.Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и на
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
РЕШЕНИЕ
№8

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 37, ал. 8 от Наредба № 23 от 2009 г., за

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи,
прилагащи стратегии за местно развитие„ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията
и договор за отпускане на финансова помощ № РД 50 - 144 от 13.10.2011 г. по мярка 4311 ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи,
прилагащи стратегии за местно развитие„ за Проект 41-03-53 „Прилагане на Стратегия за
местно развитие на територията на “МИГ ИСПЕРИХ", сключен между “МИГ ИСПЕРИХ”,
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София,
бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов
Порожанов, Общинският съвет
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община ИСПЕРИХ - БЕЙСИМ БАСРИ ШУКРИ да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 158 556,20 лв. (Сто петдесет и
осем хиляди петстотин петдесет и шест лева и 20 ст.) за обезпечаване на 110 % от
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № РД 50 - 144 от
13.10.2011 г. по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на
умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие за Проект 41-0353/30.08.2010г. „Прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на “МИГ
ИСПЕРИХ", сключен между “МИГ ИСПЕРИХ" и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, платим на предявяване в срок до 30.03. 2016г.
2. Възлага на ДАРИНКА РОМАНСКА - ВИСКОВА - председател на УС на “МИГ
ИСПЕРИХ" и ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ГЕРМАНОВА - Изпълнителен директор на МИГ да
подготвят необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №
РД 50 - 144 от 13.10.2011 г. и да ги представят пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
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 седем дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:
/ К. Ариф /

