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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 2 
 

от проведено заседание на Общински съвет - Исперих на 

13.11.2015г. от 10.00 часа. 
 

 

Днес 05.11.2015г. / четвъртък  / от 14.00 часа   в заседателната  зала на Община Исперих  

се проведе редовно заседание на  Общински съвет  Исперих.  

Заседанието започна работа с 29 регистрирали се общински съветникци от общо 29.  

 

Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 

Уважаеми общински съветници, 

На днешното редовно  заседание присъства: Кмета на Община Исперих г-н Бейсим 

Руфад, Заместник кметовете г-н  Илиян Дочков и Нехире Юмер, Секретаря на Община Исперих 

– Севим Адем,  кметове  на кметства и служители от общинска администрация. 

 

При наличието на 29 общински съветници е изпълнено изискването на чл.27, ал.3 от 

ЗМСМА, можем да заседаваме редовно и да вземаме  законни решения, поради което откривам 

заседанието на Общински съвет Исперих на  13.11.2015 година. 

 

/ Приложение поименен списък с положени подписи на общинските съветници 

присъствали на заседанието на ОбС Исперих на 13.11.2015 г./ 

 

Проекто дневния ред за днешното заседание бе публикувано на интернет страницата на 

Общински съвет Исперих, както и  докладните записки включени в него. 

/ Председателя на Общински съвет Исперих прочете проекто дневния ред/ 

 

Имате ли други предложения по предложения проекто дневен ред? 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Зейти Фераим – общински съветник от ПП „ ДПС”: 

Предлагам, към проекто дневния ред да бъде включена и точка 4 – „Разни”. 

 

Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 

Признавам, че пропуска е наш, но тъй като няма още приет нов Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Исперих и такава точка не е включена. 

Други предложения. 

Няма. 

Моля, общинските съветници да преминем към гласуване първо на предложението 

постъпило от общинския съветник Зейти Фераим да бъде добавена т.4 – „Разни” към проекто 

дневния ред.  
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      Резилтати 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 

29 29 0 0 

 

 

Общишнски съвет Исперих  

РЕШИ: 

 

Включва допълнително в дневния ред т. 4 – „Разни „ 

 

 

Преминаваме към гласуване на проекто дневния ред с направеното предложение за 

допълнение, а имено т.4 – „ Разни”. 

 

      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 

29 29 0 0 

  

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 1. Докладна записка от Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на община 

Исперих. 

 Относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища на община 

Исперих за учебната 2015/2016 година. 

 

 2. Докладна записка от Росица Цветанова Митева – общински съветник и 

Председател на времената комисия към Общински съвет Исперих. 

 Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-

2019 г./ 

 

 3. Докладна записка от Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински 

съвет Исперих. 

 Относно: Определяне числеността и състава на постояните комисии. 

  

 4. Разни. 
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 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Докладна записка от Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на община Исперих. 

 Относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища на община 

Исперих за учебната 2015/2016 година. 

 

 Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 

 Заповядайте г-н Дочков. 

 

 Илиян Дочков – заместник Кмет на Община Исперих: 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет на община Исперих, 

 За създаване оптимална организация  на образователно-възпитателния процес, с цел 

осъществяване на качествено образование и с оглед на наличния брой ученици в някои 

общински училища на община Исперих е необходимо да функционират паралелки с брой 

ученици под минималния норматив. 

 В община Исперих постъпиха докладни записки от директорите на основните училища в 

селата Подайва, Вазово, Тодорово, Китанчево и Лудогорци  и ОУ „Христо Ботев“ и Гимназия 

"Васил Левски" гр. Исперих за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес извън определените по единни разходни стандарти, и разрешаване 

функциониране на маломерни паралелки.  

 Докладната записка за утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища на 

община Исперих за учебната 2015/2016 година трябваше да се приеме в началото на учебната 

година. Тази година ситуацията е такава, че има не само маломерни, но и слети паралелки. 

 Предлагам следното проекто решение. 

 

 С цел осъществяване на качествено образование и с оглед на наличния брой ученици в 

някои общински училища в община Исперих, и необходимостта от функциониране на 

паралелки с брой ученици под минималния норматив на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от 

ЗМСМА и чл. 11, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 от 29.12.2000г. за 

определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките 

и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

1. Разрешава осигуряването на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти / 1454 лева/ за съответната дейност, разпределени 

по училища както следва:      

                                                        

1.1. ОУ “Васил Левски”   с.Тодорово -   4362,00 лева /15 ученици по 20% от 1454 лв./   

                                                                     6397,60 лева /11 ученици по 40% от 1454 лв./ 

1.2. ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево -9887,20 лева /36 ученици по 20% от 1454 лева/  

1.3. ОУ “Христо Ботев”  с.Лудогорци – 1744,80 лева /6 ученици по 20% от 1454 лева/  

1.4. ОУ “Н. Й. Вапцаров”  с.Вазово -   4652,80 лева /16 ученици по 20% от 1454 лева/  

1.5.ОУ “Отец Паисий”  с.Подайва -  872,40лева /3 ученици по 20% от 1454 лева/ 
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1.6. ОУ “Христо Ботев”  гр.Исперих – 290,80 лева / 1 ученик по 20% от 1454 лева / 

1.7. Гимназия “Васил Левски” гр. Исперих  - 1744,80лева / 6 ученик по 20% от 1454 лева /  

ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 29952,40 лева  /двадесет и 

девет хиляди деветстотин петдесет  и два лева и черидесет ст./ 

2. При промяна на единните разходни стандарти да бъде направена  съответната актуализация 

на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес. 

3. Утвърждаване на паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 2015/2016 

година, както следва: 

 

ОУ “Васил Левски”   с.Тодорово 

 

I клас                                                       10 ученици                        маломерна паралелка 

II клас                                                      нулев 

ІІІ клас                                                     10 ученици                       маломерна паралелка 

ІV клас                                                     13 ученици                       маломерна паралелка 

V -VI клас                                                13 ученици              слята маломерна паралелка 

V клас7 ученици VІ клас  6 ученици                        

VІІ – VIII клас                                         12 ученици             слята маломерна паралелка 

VII клас 7 ученици VІІІ клас  5 ученици          

 

 

ОУ “Христо Ботев”  с.Китанчево 

 

І клас                                                          10 ученици                     маломерна паралелка         

ІІ клас                                                         11 ученици               маломерна паралелка 

ІІІ клас                                                       11 ученици               маломерна паралелка  

ІV клас                                                       15 ученици                     маломерна паралелка 

V клас                                                           нулев клас 

VІ клас                                                       12 ученици                   маломерна паралелка 

VІІ клас                                                      13 ученици                   маломерна паралелка 

VІІІ клас                                                     10 ученици                   маломерна паралелка    

   

 

ОУ “Христо Ботев”  с.Лудогорци 

 

III клас                                                        15ученици                     маломерна паралелка  

VІІІ клас                                                     13ученици                     маломерна паралелка 

 

 

ОУ “Н. Й. Вапцаров”   с.Вазово 

 

I клас                                                          13 ученици                     маломерна паралелка 

ІІI клас                                                       13 ученици                      маломерна паралелка  

IV клас                                                       12 ученици                      маломерна паралелка 

V клас                                                         17 ученици                     маломерна паралелка 

VIIклас                                                       17 ученици                      маломерна паралелка 

VIII клас                                                     14 ученици                      маломерна паралелка 
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ОУ “Отец Паисий”  с.Подайва 

 

VIа клас                                                    15 ученици                     маломерна паралелка  

 

 

ОУ “Христо Ботев”  гр.Исперих 

 

Vв клас                                                    17 ученици                      маломерна паралелка 

Гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих 

 

IX-a клас                                                     16 ученици                  маломерна паралелка 

X-г клас                                                      15 ученици                  маломерна паралелка 

XII- a клас                                                  17 ученици                  маломерна паралелка 

 

ОБЩ  БРОЙ  МАЛОМЕРНИ  ПАРАЛЕЛКИ :   24 
от тях :      самостоятелни класове    22 

   

 Благодаря. 

 Това е предложението за проекто решение към представената от мен докладна записка. 

 

 Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 

 Благодарим Ви  г-н Дочков. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по докладната, предложения по същата. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – общински съветник от БСП: 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет на община Исперих, 

 Уважаеми общински съветници, 

 Уважаема общинска администрация, 

 

 Искам да взема отношение по докладната и споделя тревогата на общинската 

администрация, че тази докладна се приема доста късно. 

 Броят на паралелките определят работните места на учителите. 

 Аз като цяло съм за приемането на докладната в този вид, но разглеждайки докладната 

виждам, че вече има слети паралелки. В големи училища като ОУ „ Отец Паисий” с. Подайва и 

ОУ „ Христо Ботев”  гр. Исперих се разкриват маломерни паралелки. 

 Искам да обърна внимание на първата част от проекто решението, където става въпрос за 

дофинансиране  по чл. 11, ал.4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 година. Излишно е общината да 

дофинансира училища, които не са финансово зле. 

 Предлагам в т.1 от предложеното в докладната проекто решение дофинансирането на 

училищата посочени в т.1.3, т.1.4, т.1.5, т.1.6 и т.1.7 да отпадне и да остане само следния текст: 

 

Общински съвет Исперих РЕШИ: 

 

 1. Разрешава осигуряването на допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес извън определените по единни разходни стандарти / 1454 лева/ за съответната дейност, 

разпределени по училища както следва:      

1.1. ОУ “Васил Левски”   с.Тодорово -   4362,00 лева /15 ученици по 20% от 1454 лв./   

                                                                     6397,60 лева /11 ученици по 40% от 1454 лв./ 
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1.2. ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево - 9887,20 лева /36 ученици по 20% от 1454 лева/  

 Предлагам тези средства определени за дофинансиране на другите училища да се дадат 

например на детските градини. Това  не е като предложение за решение. 

 

 Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 

 Уважаеми колеги, 

 Становища, изказвания по направеното ново предложение от общинския съветник 

Екатерина Димитрова. 

 

 

 Заповядайте г-н Дочков. 

 

 Илиян Дочков – заместник Кмет на община Исперих: 

 Заставам зад предложените проекто решения в докладната. Това са училища в населени 

места, където броя на учениците е променлив. Когато броя на учениците е под допустимото, 

общината е длъжна да дофинансира. 

 

 Постъпи устно  запитване от г-жа Екатерина Димитрова – общински съветник, към  г-н 

Дочков – заместник Кмет. 

 Има ли писменно подадено искане от посочените училища за дофинансиране до Кмета 

на общината. 

 

 Илиян Дочков – заместник Кмет на Община Исперих – да има подадени искания от 

посочените училища. 

 

 Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 

 Предлагам да преминем към гласуване. 

 Първо предлагам да гласуваме броя на паралелките – слети и маломерни изброени в 

докладната записка по училища. 

 Утвърждаване на паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 

2015/2016 година, както следва: 

ОУ “Васил Левски”   с.Тодорово 

 

I клас                                                       10 ученици                        маломерна паралелка 

II клас                                                      нулев 

ІІІ клас                                                     10 ученици                       маломерна паралелка 

ІV клас                                                     13 ученици                       маломерна паралелка 

V -VI клас                                                13 ученици              слята маломерна паралелка 

V клас7 ученици VІ клас  6 ученици                        

VІІ – VIII клас                                         12 ученици             слята маломерна паралелка 

VII клас 7 ученици VІІІ клас  5 ученици          

 

 

ОУ “Христо Ботев”  с.Китанчево 

 

І клас                                                          10 ученици                     маломерна паралелка         

ІІ клас                                                         11 ученици                   маломерна паралелка 

ІІІ клас                                                       11 ученици                   маломерна паралелка  

ІV клас                                                       15 ученици                     маломерна паралелка 

V клас                                                           нулев клас 
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VІ клас                                                       12 ученици                     маломерна паралелка 

VІІ клас                                                      13 ученици                   маломерна паралелка 

VІІІ клас                                                     10 ученици                   маломерна паралелка    

   

 

ОУ “Христо Ботев”  с.Лудогорци 

 

III клас                                                        15ученици                     маломерна паралелка  

VІІІ клас                                                     13ученици                      маломерна паралелка 

 

 

ОУ “Н. Й. Вапцаров”   с.Вазово 

 

I клас                                                          13 ученици                      маломерна паралелка 

ІІI клас                                                       13 ученици                      маломерна паралелка  

IV клас                                                      12 ученици                        маломерна паралелка 

V клас                                                       17 ученици                        маломерна паралелка 

VIIклас                                                     17 ученици                        маломерна паралелка 

VIII клас                                                  14 ученици                         маломерна паралелка 

 

 

ОУ “Отец Паисий”  с.Подайва 

 

VIа клас                                                    15 ученици                     маломерна паралелка  

 

 

ОУ “Христо Ботев”  гр.Исперих 

 

Vв клас                                                    17 ученици                      маломерна паралелка 

Гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих 

 

IX-a клас                                                     16 ученици                  маломерна паралелка 

X-г клас                                                      15 ученици                  маломерна паралелка 

XII- a клас                                                  17 ученици                  маломерна паралелка 

 

 

ОБЩ  БРОЙ  МАЛОМЕРНИ  ПАРАЛЕЛКИ :   24 
от тях :      самостоятелни класове    22   

Резилтати от гласуването: 

 

 След като обсъди докладна записка с Вх. № 218/05.10.2015 г. от замстник Кмета на 

община Исперих, и 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 

29 29 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 3 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл. 11, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, ал.3 и 

ал.4 от Наредба №7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Утвърждава паралелките с брой ученици под минималния норматив за учебната 

2015/2016 година, както следва: 

ОУ “Васил Левски”   с.Тодорово 

 

I клас                                                       10 ученици                        маломерна паралелка 

II клас                                                      нулев 

ІІІ клас                                                     10 ученици                       маломерна паралелка 

ІV клас                                                     13 ученици                       маломерна паралелка 

V -VI клас                                                13 ученици              слята маломерна паралелка 

V клас7 ученици VІ клас  6 ученици                        

VІІ – VIII клас                                         12 ученици             слята маломерна паралелка 

VII клас 7 ученици VІІІ клас  5 ученици          

 

 

ОУ “Христо Ботев”  с.Китанчево 

 

І клас                                                          10 ученици                     маломерна паралелка         

ІІ клас                                                         11 ученици                   маломерна паралелка 

ІІІ клас                                                       11 ученици                   маломерна паралелка  

ІV клас                                                       15 ученици                     маломерна паралелка 

V клас                                                           нулев клас 

VІ клас                                                       12 ученици                     маломерна паралелка 

VІІ клас                                                      13 ученици                   маломерна паралелка 

VІІІ клас                                                     10 ученици                   маломерна паралелка    

   

 

ОУ “Христо Ботев”  с.Лудогорци 

 

III клас                                                        15ученици                     маломерна паралелка  

VІІІ клас                                                     13ученици                      маломерна паралелка 

 

 

ОУ “Н. Й. Вапцаров”   с.Вазово 

 

I клас                                                          13 ученици                      маломерна паралелка 

ІІI клас                                                       13 ученици                      маломерна паралелка  

IV клас                                                      12 ученици                        маломерна паралелка 
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V клас                                                       17 ученици                        маломерна паралелка 

VIIклас                                                     17 ученици                        маломерна паралелка 

VIII клас                                                  14 ученици                         маломерна паралелка 

 

 

ОУ “Отец Паисий”  с.Подайва 

 

VIа клас                                                    15 ученици                     маломерна паралелка  

 

 

ОУ “Христо Ботев”  гр.Исперих 

 

Vв клас                                                    17 ученици                      маломерна паралелка 

Гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих 

 

IX-a клас                                                     16 ученици                  маломерна паралелка 

X-г клас                                                      15 ученици                  маломерна паралелка 

XII- a клас                                                  17 ученици                  маломерна паралелка 

 

 

ОБЩ  БРОЙ  МАЛОМЕРНИ  ПАРАЛЕЛКИ :   24 
от тях :      самостоятелни класове    22   

2. Възлага на Кмета на община Исперих   да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящите решения.  

  

3. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 
Ползваме обичайното право на гласуване. 

Първо  - гласуваме предложението за решение внесено в докладната записка  по т. 1 от 

проекто решението. 

Второ – гласуваме предложението направено от общински съветник Екатерина 

Димитрова по т.1 от проекто решението на вносителя с направените мотиви. 

 

Започва процедура на гласуване. 

Първо гласуваме предложението за решение внесено в докладната записка  по т. 1 от 

проекто решението. 

 

Общински съвет Исперих прие следното 

РЕШЕНИЕ. 

 1. Разешава осигуряването на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес 

извън определените по единни разходни стандарти / 1454 лева/ за съответната дейност, 

разпределени по училища както следва:                                                        

1.1. ОУ “Васил Левски”   с.Тодорово -   4362,00 лева /15 ученици по 20% от 1454 лв./   
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                                                                     6397,60 лева /11 ученици по 40% от 1454 лв./ 

1.2. ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево -9887,20 лева /36 ученици по 20% от 1454 лева/  

1.3. ОУ “Христо Ботев”  с.Лудогорци – 1744,80 лева /6 ученици по 20% от 1454 лева/  

1.4. ОУ “Н. Й. Вапцаров”  с.Вазово -   4652,80 лева /16 ученици по 20% от 1454 лева/  

1.5.ОУ “Отец Паисий”  с.Подайва -  872,40лева /3 ученици по 20% от 1454 лева/ 

1.6. ОУ “Христо Ботев”  гр.Исперих – 290,80 лева / 1 ученик по 20% от 1454 лева / 

1.7. Гимназия “Васил Левски” гр. Исперих  - 1744,80лева / 6 ученик по 20% от 1454 лева /  

ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 29952,40 лева  /двадесет и 

девет хиляди деветстотин петдесет  и два лева и черидесет ст./ 

Моля общинските съветници да гласуват. 

Резилтати от гласуването: 

 

 След като обсъди докладна записка с Вх. № 218/05.10.2015 г. от замстник Кмета на 

община Исперих, и 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 

 

29 

 

10 

 

17 

 

2 

 

 

Общишнски съвет Исперих  

РЕШИ: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

 

Преминаваме към гласуването на предложението направено от общински съветник 

Екатерина Димитрова, а именнно: 

 

Общински съвет Исперих да приеме следното 

РЕШЕНИЕ: 

 1. Разешава осигуряването на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес 

извън определените по единни разходни стандарти / 1454 лева/ за съответната дейност, 

разпределени по училища както следва:                                                            

1.1. ОУ “Васил Левски”   с.Тодорово -   4362,00 лева /15 ученици по 20% от 1454 лв./   

                                                                     6397,60 лева /11 ученици по 40% от 1454 лв./ 

1.2. ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево -9887,20 лева /36 ученици по 20% от 1454 лева/  
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Резилтати от гласуването: 

 

 След като обсъди докладна записка с Вх. № 218/05.10.2015 г. от замстник Кмета на 

община Исперих, и 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 

 

29 

 

17 

 

11 

 

1 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 4 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл. 11, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, ал.3 и 

ал.4 от Наредба №7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Разрешава осигуряването на допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес извън определените по единни разходни стандарти / 1454 лева/ за съответната дейност, 

разпределени по училища както следва:                                               

1.1. ОУ “Васил Левски”   с.Тодорово -   4362,00 лева /15 ученици по 20% от 1454 лв./   

                                                                     6397,60 лева /11 ученици по 40% от 1454 лв./ 

1.2. ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево -9887,20 лева /36 ученици по 20% от 1454 лева/  

 2. При промяна на единните разходни стандарти да бъде направена  съответната 

актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес 

 3. Възлага на Кмета на община Исперих   да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящите решения.   

 4. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 2  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Докладна записка от Росица Цветанова Митева – общински съветник и 

Председател на времената комисия към Общински съвет Исперих. 

 Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-

2019 г./ 

 

 Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 

 Вносител на докладната е г-жа Митева. 

 Заповядайте. 

 

 Росица Цветанова Митева- Председател на Времената комисия и общински 

съветник от ПП „ ГЕРБ”: 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 Общински съвет Исперих с Решение № 2, по Протокол № 1 от 05.11.2015 г., на 

основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избра Временна комисия в състав: 

Председател: Росица Цветанова Митева 

И членове: 

Бехчет Руфад Сюлейман 

Гюнел Адем Мюсреф 

Метин Емби Махмудов 

Турхан Исмаил Ибрям 

Даринка Петрова Романска – Вискова 

Николай Тодоров Николов 

със задача да изготвят и предложат на заседание на Общински съвет Исперих проекто-

правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих за мандат 2015 – 2019 г. 

 Предлагам да изчета само основните моменти от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Исперих мандат 2015- 2019 г. 

 / Общинския съветник Росица Митева изчете основните моменти от Правилника/. 

 

 Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 

 Благодаря. 

 Имате ли предложения, становища по така предложения проекто Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Исперих мандат 2015 – 2019 г. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – общински съветник от ПП „ ДПС”: 

 Уважаеми общински съветници, 

 Правя следото предложение: 

 В чл. 13, т.8  - За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава 

месечно възнаграждение в размер на 60% от средната брутна работна заплата на общинска 

администрация Исперих за съответния месец 

 Предлагам следната промяна: 

 За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно 

възнаграждение в размер на 70 % от средната брутна работна заплата на общинска 

администрация Исперих за съответния месец. 

 

 

 Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 

 Благодаря г-н Сюлейман. 

 Други желаещи да вземат отношение по така предложения проекто Правилник за 

организацията и дейността  на Общински съвет Исперих мндат 2015 – 2019 г. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 
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 Айдън Хюсеин – общински съветник от ПП „Обединена България”: 

 Вземам отношение по текста в чл. 40, ал. 2 от проекто Правилника за организацията на 

Общински съвет Исперих мндат 2015 – 2019 г. 

 Общинския съвет заседава всеки последен четвъртък от месеца от 14.00 часа в 

заседателната зала на община Исперих. По решение на Председателя отделни заседания може 

да се провеждат в друго време или в друга подходяща зала, предлагам заседанията да се 

провеждат последния понеделник от месеца. 

 По предложението, което направи г-н Бехчет Сюлейман не съм съгласен. В предходната 

докладната и с решенията, които се вземаха се отпуснаха средства само на две училища, а сега 

бе направено предложение за увеличаване на възнаграждението на общинските съветници. Така 

показахте, че средствата е по добре да отидат в джоба на общинските съветници. 

 

 Даниел Димитров – Председател на Общински съвт Исперих: 

 Уважаеми общински съветници, имаме право да правим предложения за промени в 

Правилника. Същия беше публикуван на интернет страницата на Общински съвет Исперих и 

публичността е налице. 

 

 Уважаеми общински съветници, постъпиха две предложения за промяна в така 

предложения проекто Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих 

мандат 2015 -2019 г. 

 Първото предложение бе направено от общинския съветник Бехчет Сюлейман, за 

промяна на процента на възнаграждението от 60% на 70% , на общинските съветници в чл. 13, 

т.8. 

 Второто предложение е направено от общинския съветник Айдън Хюсеин в чл. 40, ал.2, 

а именно Общински съвет Исперих да заседава последния понеделник от месеца. 

 Това са двете постъпили предложения за промяна в проекто Правилника за 

организацията и денйността на Общински съвет Исперих. 

 Предлагам първо да гласуваме предложението направено от общинския съветник Бехчет 

Сюлейман, а именно: 

Чл.13. Общинският съветник има право: 

т. 8. За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно 

възнаграждение в размер на 60 % от средната брутна работна заплата на общинска 

администрация Исперих за съответния месец. 

Да придобие следната редакция: 

 

Чл.13. Общинският съветник има право: 

т. 8. За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно 

възнаграждение в размер на 70 % от средната брутна работна заплата на общинска 

администрация Исперих за съответния месец. 

Предлагам да преминем към гласуване на това предложение за промяна. Гласуването ще 

бъде поименно, тъй като става въпрос за възнаграждение, като решението съгласно чл. 34, ал.1 

от ЗМСМА следва да бъде прието с мнозинство повече от половината от общия брой 

съветници. 

Моля колеги да преминем към гласуване на предложената промяна. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

редовно заседание на  13.11.2015г от 10.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

  

 

 Предложение за промяна в проекто Правилника за  организацията и дейността на 

Общински съвет Исперих,направена от Бехчет Сюлейман – общински съветник в 

Чл.13. Общинският съветник има право: 

т. 8. За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно 

възнаграждение в размер на 70 % от средната брутна работна заплата на общинска 

администрация Исперих за съответния месец. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. Адил Ахмед Решидов За   П 

 2. Айдън Исмаил Хюсеин  Против  П 

 3. Айше Мехмед Саар За   П 

 4. Ахмед Закиров Ахмедов За   П 

 5. Бейти Кямил Руфад За   П 

 6. Бехчет Руфад Сюлейман За   П 

 7. Бюлент Кемал Хасан За   П 

 8. Венелин Данчев Вутов   Въздържал се П 

 9. Гюнел Адем Мюсреф За   П 

10 Даниел Димитров Йорданов За   П 

11. Даринка Петрова Романска – Вискова За   П 

12. Екатерина Великова Димитрова За   П 

13. Ерол Акиф Юмер  Против  П 

14. Зейти Фераим Мехмед За   П 

15. Метин Емби Махмудов  Против  П 

16. Метин Руфи Шефкет  Против  П 

17. Мустафа Закир Рашид  Против  П 

18. Николай Тодоров Николов  Против  П 

19. Орхан Кабил Мехмед  Против  П 

20. Рейхан Исмаил Мехмед За   П 

21. Ридван Хабил Джелил За   П 

22. Росица Цветанова Митева  Против  П 

23. Сали Сали Мехмед За   П 

24. Сибел Нермин Джелил  Против  П 

25. Синан Незир Нури  Против  П 

26. Турхан Исмаил Ибрям  Против  П 

27. Хамди Нурула Нурула  Против  П 

28. Шенгюл Ибрахим Юсуф За   П 

29. Шенол Ибрям Рафи  против  П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

Резилтати от поименото гласуване: 

 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 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 

 

29 

 

15 

 

13 

 

1 

 

 

Общишнски съвет Исперих  

РЕШИ: 

 

 Приема Предложението за промяна на чл. 13, т.8 от Правилника за 

организацията и дейноста на Общински съвет Исперих, а именно  

Чл.13. Общинският съветник има право: 

т. 8. За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно 

възнаграждение в размер на 70% от средната брутна работна заплата на общинска 

администрация Исперих за съответния месец. 

 

 Преминаваме към гласуване на второто предложение за промяна  направено от 

общинския съветник Айдън Хюсеин в чл. 40, ал.2 от проекто Правилника, а именно: 

 Чл.40 (2) Общинския съвет заседава всеки последен понеделник от месеца от 14.00 часа 

в заседателната зала на община Исперих. По решение на Председателя отделни заседания може 

да се провеждат в друго време или в друга подходяща зала 

 Тук няма изискване за поименно гласуване. 

 Моля, общинските съветници с вдигане на ръка да преминем към гласуване на 

предложението за промяна в чл. 40, ал.2 от проекто Правилника. 

 

Резилтати от поименото гласуване: 

 

 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 

 

29 

 

14 

 

15 

 

0 

 

 

Общишнски съвет Исперих  

РЕШИ: 

 

НЕ  ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОМЯНА В РЕДАКЦИЯТА НА ЧЛ. 40, АЛ.2 

ОТ ПРОЕКТО ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ИСПЕРИХ МАНДАТ 2015-2019г. 

 

 Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 

 Други предложения за промени, становища. 

 Заповядайте г-н Фераим. 
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 Зейти Фераим – общински съветник от ПП „ ДПС”: 

 В предишния Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих в чл. 

79, ал.3 е посочено, че решенията за организиране на публичните обсъждания се публикуват на 

интернет страницата най-малко 10 дни преди датата на обсъждането. В новия проекто 

Правилник няма залегнато такова условие. 

 

 Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 

 Тези срокове за публични обсъждания са фиксирани в закона. 

Комисията по „ Законст и обществен ред” ще изготви правила за доказване и гарантиране на 

публичните обсъждания. 

 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Ако няма други предложения предлагам да преминем към гласуване на целия Правилник 

за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодествието му с общинска администрация мандат 2015 – 2019 г. с промяната в чл. 13, т.8. 

 Гласуването ще бъде поименно. 

 Заповядайте. 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

редовно заседание на  13.11.2015г от 10.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

 2. Докладна записка от Росица Цветанова Митева – общински съветник и 

Председател на времената комисия към Общински съвет Исперих. 

 Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-

2019 г./ 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. Адил Ахмед Решидов За   П 

 2. Айдън Исмаил Хюсеин   Въздържал се П 

 3. Айше Мехмед Саар За   П 

 4. Ахмед Закиров Ахмедов За   П 

 5. Бейти Кямил Руфад За   П 

 6. Бехчет Руфад Сюлейман За   П 

 7. Бюлент Кемал Хасан За   П 

 8. Венелин Данчев Вутов за   П 

 9. Гюнел Адем Мюсреф За   П 

10 Даниел Димитров Йорданов За   П 

11. Даринка Петрова Романска – Вискова За   П 

12. Екатерина Великова Димитрова За   П 

13. Ерол Акиф Юмер за   П 

14. Зейти Фераим Мехмед За   П 

15. Метин Емби Махмудов За   П 

16. Метин Руфи Шефкет За   П 

17. Мустафа Закир Рашид За   П 

18. Николай Тодоров Николов За   П 

19. Орхан Кабил Мехмед За   П 

20. Рейхан Исмаил Мехмед За   П 
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21. Ридван Хабил Джелил За   П 

22. Росица Цветанова Митева За   П 

23. Сали Сали Мехмед За   П 

24. Сибел Нермин Джелил За   П 

25. Синан Незир Нури За   П 

26. Турхан Исмаил Ибрям За   П 

27. Хамди Нурула Нурула За   П 

28. Шенгюл Ибрахим Юсуф За   П 

29. Шенол Ибрям Рафи за   П 

 

Резилтати от гласуването: 

 

 След като обсъди докладна записка с Вх. № 350/11.11.2015 г. от Росица Цветанова 

Митева – Председател на Времената комисия към Общински съвет Исперих и общински 

съветник от ПП „ ГЕРБ, и след проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 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 

 

29 

 

28 

 

0 

 

1 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 5 
 

 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 Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г. 

 

2.   Решението да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на Областния Управител 

на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

 Настоящите решения подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им пред 

Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

/ Приложение – Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите 

комисии и взаимодействиет му с общинската администрация  мандат 2015 – 2019 г. – на диск/ 

 

 

 

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Докладна записка от Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински 

съвет Исперих. 

 Относно: Определяне числеността и състава на постояните комисии. 
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 Даниел Димитров – Председател Общински съвет Исперих: 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с чл. 26, ал.1 от приетия Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет Исперих мандат 2015 – 2019 г., Общинският съвет създава постоянни и 

временни комисии, като избира от своя състав техния председател и членове според 

професионалната подготовка и  личното желание на всеки общински съветник с явно гласуване 

с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. С чл. 26, ал.2  приехме 

броя на постоянните комисии да бъдат шест, а именно: 

1.  Постоянна  комисия по законност и обществен ред; 

2.  Постоянна комисия по финанси и бюджет; 

3.  Постоянна комисия по стопански дейности и европейско развитие; 

4.  Постоянна  комисия по социални дейности и здравеопазване; 

5.  Постоянна комисия по образование,  култура, спорт и туризъм; 

6.  Постоянна комисия  по предотвратяване  и  установяване на конфликт на интереси. 

 

Правя първо предложение за  проекто решение, а именно:  

 

Общински съвет Исперих 

РЕШИ 

 

І.   Числения състав на всяка комисия да се състои от : 

 

1. Постоянна комисия по законност и обществен ред   - 7 общински съветника, 

председател и  шестима  членове. 

2. Постоянна комисия по финанси и бюджет  -  5 общински съветника, председател и 

четирима члена. 

3. Постоянна комисия по стопански дейности и европейско развитие  - 7 общински 

съветника, председател и шестима члена. 

4. Постоянна комисия по социални дейности и здравеопазване  - 5 общински 

съветника, председател и четирима члена. 

5. Постоянна комисия по образование,  култура, спорт и туризъм  -  5 общински 

съветника, председател и  четирима члена. 

6. Постоянна комисия  по предотвратяване  и установявавне на конфликт на интереси  - 

5 общински съветника, председател и  и четирима члена. 

 

 Второто ми предложение за решение е за състав на постояните комисии.  Съгласно 

Правилника всеки общински съветник трябва да участва  поне в една постоянна комисия. 

 Предлагам  следното проекто решение: 

 

Общински съвет Исперих 

Реши: 

 

  1. Избира следния седем членен състав на комисия по законност и обществен ред. 

  Председател : Росица Цветанова Митева 

  Членове:  

1. Сали Сали Мехмед 

2. Айдън  Исмаил Хюсеин 

3. Хамди Нурула Нурула 

4. Бейти Кямил Руфад 

5. Бюлент Кемал Хасан 

6. Синан Незир Нури 

 

 2. Избира следния  пет членен състав на  комисия по финанси и бюджет. 

Председател: Бехчет Руфад Сюлейман 
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 Членове: 

1. Николай Тодоров Николов 

2. Даринка Петрова Романска – Вискова 

3. Метин Емби Махмудов 

 4.   Адил Ахмед  Решидов 

 

 3. Избира следния седем членен състав на комисия по стопански дейности и европейско 

развитие. 

 Председател: Айдън Исмаил Хюсеин 

 Членове: 

1. Метин Руфи Шефкет 

2. Даринка Петрова Романска – Вискова 

3. Шенол Ибрям Руфи 

4. Зейти Фераим Мехмед 

5. Ерол Акиф Юмер 

6. Турхан Исмаил Ибрям 

 

 4. Избира следния пет членен състав на комисия по социални дейности и здравеопазване. 

 Председател: Гюнел Адем Мюсреф 

 Членове: 

1. Ахмед Закиров Ахмедов 

2. Екатерина Великова Димитрова 

3. Росица Цветанова Митева 

4. Мустафа Закир Рашид 

 

 5. Избира следния пет членен състав на комисия по образование,  култура, спорт и 

туризъм. 

 Председател: Екатерина Великова Димитрова 

 Членове: 

1. Венелин Данчев Вутов 

2. Шенгюл Ибрахим Юсуф 

3. Сибел Нермин Джелил 

4. Айше Мехмед Саар 

 

 6. Избира следния  петчленен състав на комисия  по предотвратяване  и установяване на 

конфликт на интереси. 

 Председател: Хамди Нурула Нурула 

 Членове: 

1. Рейхан Исмаил Мехмед 

2. Николай Тодоров Николов 

3. Орхан Кабил Мехмед 

4. Ридван Хабил Джелил 

 

 Имате ли други предложения или допълнения. 

 Няма. 

 Предлагам да преминем към гласуване на направените от мен предложения за решения. 

 Заповядайте. 

 По първото предложение за решение, а именно „ броя на членовете на постоянните 

комисии”. 

 

Резилтати от гласуването: 

 

 След като обсъди докладна записка с Вх. № 352/11.11.2015 г. от Даниел Димитров 

Йорданов – Председател на Общински съвет Исперих, и след проведеното явно  гласуване, 
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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 

 

29 

 

29 

 

0 

 

0 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 6 
 

  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 2015 – 2019 г. определя следната численост на 

постояните комисии на Общински съвет Исперих . 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

  І.  Определя следната численост на постояните комисии на Общински съвет Исперих . 

 

1. Постоянна комисия по законност и обществен ред   - 7 общински съветника, 

председател и  шестима  членове. 

2. Постоянна комисия по финанси и бюджет  -  5 общински съветника, председател и 

четирима члена. 

3. Постоянна комисия по стопански дейности и европейско развитие  - 7 общински 

съветника, председател и шестима члена. 

4. Постоянна комисия по социални дейности и здравеопазване  - 5 общински 

съветника, председател и четирима члена. 

5. Постоянна комисия по образование,  култура, спорт и туризъм  -  5 общински 

съветника, председател и  четирима члена. 

6. Постоянна комисия  по предотвратяване  и установявавне на конфликт на интереси  - 

5 общински съветника, председател и  и четирима члена. 

 

 Предлагам да гласуваме и второто предложение за решение, а именно състав на 

постояните комисии. 

 

 След като обсъди докладна записка с Вх. № 352/11.11.2015 г. от Даниел Димитров 

Йорданов – Председател на Общински съвет Исперих, и 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 

 

29 

 

29 

 

0 

 

0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 7 
 

  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 2015 – 2019 г. избира  следния състав на 

комисиите. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

  1. Избира Постоянна комисия по Законност и обществен ред. 

  Председател : Росица Цветанова Митева 

  Членове:  

1. Сали Сали Мехмед 

2. Айдън  Исмаил Хюсеин 

 3.   Хамди Нурула Нурула 

 4.   Бейти Кямил Руфад 

5. Бюлент Кемал Хасан 

6. Синан Незир Нури 

 

 2. Избира Постоянна комисия по „финанси и бюджет”. 

Председател: Бехчет Руфад Сюлейман 

 Членове: 

1. Николай Тодоров Николов 

2. Даринка Петрова Романска – Вискова 

3. Метин Емби Махмудов 

 4.   Адил Ахмед  Решидов 

 

 3. Избира  Постоянна комисия по „ Стопански дейности и европейско развитие”. 

 Председател: Айдън Исмаил Хюсеин 

 Членове: 

1. Метин Руфи Шефкет 

2. Даринка Петрова Романска – Вискова 

3. Шенол Ибрям Руфи 

4. Зейти Фераим Мехмед 

5. Ерол Акиф Юмер 

6. Турхан Исмаил Ибрям 

 

 4. Избира Постоянна комисия по „ Социални дейности и здравеопазване”. 

 Председател: Гюнел Адем Мюсреф 

 Членове: 

1. Ахмед Закиров Ахмедов 

2. Екатерина Великова Димитрова 

3. Росица Цветанова Митева 

4. Мустафа Закир Рашид 

 

 5. Избира Постоянна комисия по „ Образование,  култура, спорт и туризъм. 

 Председател: Екатерина Великова Димитрова 

 Членове: 

1. Венелин Данчев Вутов 

2. Шенгюл Ибрахим Юсуф 

3. Сибел Нермин Джелил 

4. Айше Мехмед Саар 



 22 

 

 6. Избира  Постоянна комисия  по „Предотвратяване  и разкриване на конфликт на 

интереси”. 

 Председател: Хамди Нурула Нурула 

 Членове: 

1. Рейхан Исмаил Мехмед 

2. Николай Тодоров Николов 

3. Орхан Кабил Мехмед 

4. Ридван Хабил Джелил 

 

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Разни 

 

Даниел Димитров Председател на Общински съвет Исперих: 

Има ли желаещи да вземат отношение по допълнително предложената към дневния ред 

точка. 

Заповядайте г-н Мехмед. 

 

Сали Сали Мехмед – общински съветник от  ПП „ ДПС”: 

Питането ми е към г-н Кмета на община Исперих. 

Носят се слухове, че сте започнали освобождаване на служителите от общинска 

администрация? 

Какви са причините и отговарят ли слуховте на истината. 

Това не е въпрос с някаква цел. Вие като кмет си оформяте екипа. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих: 

Да вярно е, че съм освободил някои служители, които са назначени по време на изборите 

с граждански договори. Минаха изборите, които бяха много тежки и по волята на народа аз съм 

Кмет, а Вие общински съветници. Тотална чистка няма да има, но ще има служители, които ще 

бъдат освободени.  

 

/ направиха се някои други съобщения от Председателя на Общински съвет Исперих, 

касаещи организационата  дейност  на общинските съветници/. 

 

Други желаещи да се изкажат няма. 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Исперих закри 

редовното заседание проведено на 13.11.2015 г. в  11.45 часа. 

  

          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 

 

Даниел  Димитров Йорданов 
Председател Общински съвет - Исперих: 

 

 

 

Сейде Султанова 

Протоколист:  

 


