ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 61
от проведено извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на
14.08.2015г. от 14.00 часа.
Днес 17.08.2015г. / петък / от 14.00 часа в заседателната залата на Община Исперих се
проведе редовно заседание на Общински съвет - Исперих.
Заседанието на Общински съвет – Исперих започна работа с 22 регистрирали се
общински съветника от общо 29. По уважителни причини с предварително подадено
уведомление отсъстват общинските съветници: Мариян Топалов, Зейти Фераим, Бейти Сали,
Мирослав Паскалев,Орхан Кабил, Сали Мехмед и Турхан Ибрям.
На днешнотоизвънредно
заседание присъстваха : Заместник кметовете г-н Илиян
Дочков и Нехире Юмер и служители от общинска администрация.
Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих.
При наличието на 22 общински съветници е изпълнено изискването на чл.27, ал.3 от
ЗМСМА, налице е необходимото мнозинство, можем да заседаваме редовно и да вземаме
законни решения, поради което откривам заседанието на Общински съвет- Исперих на
14.08.2015 година.
/ Приложение поименен списък с положени подписи на общинските съветници
присъствали на заседанието на ОбС – Исперих на 14.08.2015 г./
Уважаеми общински съветници,
Причината за свикването на извънредното заседание е свързано със сроковете за
изпълнението на решенията в докладните.
Дневния ред е раздаден.
Имате ли допълнения, предложения.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване.
Заповядайте.
Който е съгласен така предложения проекто дневен ред да стане дневен ред на днешното
редовно заседание моля да гласува.
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПРИЕМА СЕ!

- 22
- 0
- 0
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Общински съвет – Исперих прие следния:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Разкриване на социални услуги за деца и младежи с увреждания като държавно
делегирани дейности в община Исперих.
2. Разглеждане на писмо № АВиК – 01/ 31.07.2015 г. на Областния Управител на
Област Разград.
Относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциацията на В и К на обособената
територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, за обсъждане на
проект за бюджет на Асоциацията за 2016 г. и приемане на решение за препоръчителния размер
на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2016 г и упълномощаване на
представител на Община Исперих за заседанието на Асоциацията на В и К.
На извънредното заседание присъства и г-н Гюнай Хюсмен – Народен представител в
43-то Народно събрание.
Преминаваме към първа точка от дневния ред.
ТОЧКА 1
Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Разкриване на социални услуги за деца и младежи с увреждания като държавно
делегирани дейности в община Исперих.
Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих.
Поради отсъствието на Кмета на Община Исперих с докладната записка ще ни запознае
г-н Дочков.
Илиян Дочков – заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Депутат,
Уважаеми общински съветници,
Услугата Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания
осигурява цялостна грижа за деца и младежи с увреждания, изведени от специализираните институции
за деца, за които няма възможност за връщане в семейна среда и с цел пълноценното им включване в
живота на местната общност и защита на техните права и интереси.

Услугата Дневен център за деца с увреждания осигурява специализирана дневна,
почасова и заместваща грижа за деца с увреждания, които се отглеждат в семейна среда или са
настанени в услуга-резидентен тип. Услутата подкрепя родителите на децата с увреждания в
осигуряване на по-качествена грижа за тях.
Дейностите по Проекта приключват на 31.10.2015 г., поради което и с цел осигуряване
на устойчивост на социалните услуги, е необходимо същите да бъдат открити като делегирана
от държавата дейност.
С оглед изпълнение на социалните приоритети на Община Исперих по отношение на
децата с увреждания и техните семейства за осигуряване на устойчиви резултати и въздействие
и във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално
подпомагане, във връзка с чл.36, ал.2, т.5 а) и т.7 а) бб и чл.36 в, ал.3, т.1 от Правилника за
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прилагане на Закона за социално подпомагане и в изпълнение на Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG051РО001-5.2.12-0036-С0001 и Допълнително споразумение
№4/15.12.2014 г. към договора за реализиране на Проект „Интеграция на деца и младежи с
увреждания чрез предоставяне на социални услуги в община Исперих” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., Процедура „Да не изоставяме нито едно дете” –
Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността”, бюджетна линия: BG051PO0015.2.12.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

Р Е Ш И:
1. Разкрива социална услуга в община Исперих, считано от 01.11.2015 г. Дневен център за
деца с увреждания с капацитет 48 места, финансирана чрез бюджета на Община
Исперих като делегирана от държавата дейност, съгласно единни разходни стандарти.
2. Разкрива социална услуга в община Исперих, считано от 01.11.2015 г. Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места,
финансирана чрез бюджета на Община Исперих като делегирана от държавата дейност,
съгласно единни разходни стандарти.
3. Социалната услуга Дневен център за деца с увреждания се помещава на І – ви етаж в
сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства «Лудогорие» в гр.
Исперих, находящ се на адрес: ул. «Васил Левски» №72, който е имот в УПИ І , кв
29 по плана на гр. Исперих с отреждане «обществено застрояване», Акт за
публична общинска собственост № 4757/ 03.12.2010 г.
4. Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания се предоставя в новоизградена сграда в гр. Исперих, находяща се на адрес:
ул.”Алеко Константинов” №26 А, парцел ХІІІ, квартал 62 по ПУП на гр. Исперих, Акт за частна
общинска собственост № 4916/ 06.10.2011 г.

5. Определя управлението на Социалната услуга Дневен център за деца с увреждания да се
осъществява от община Исперих чрез Управител, назначен от кмета на Община Исперих.
6. Определя управлението на Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за
деца и младежи с увреждания да се осъществява от община Исперих чрез Управител,
назначен от кмета на Община Исперих.
7. Възлага на кмета на община Исперих да направи предложение до Регионална дирекция за
социално подпомагане Разград за ракриване на социалните услуги във връзка с чл.36 в,
ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих.
Въпроси към заместник Кмета на Община Исперих имате ли?
Наталия Каменарова – общински съветник от групата на БСП.
Питането ми е защо има и Директор и управител в дневния център?
Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих.
Отговор на въпросите Ви ще даде г-жа Пешева.
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Даринка Пешева – старши експерт „ Социална политика”
В Община Исперих има дом за деца лишени от родителска грижа „ Лудогорие” , който се
управлява от Директор и Комплекс за социални услуги за деца и семейства „ Лудогорие”, със
Управител на колплекса, който предоставя услугите: преходно жилище, ЦОБ, Център за
настаняване на деца/ младежи без увреждания 1 и Център за настаняване на деца/ младежи без
увреждания 2.
Управлението на новите услуги дневен център за деца с увреждания и център за
настаняване на деца от семеен тип със увреждания ще се осъществяват от Община Исперих
чрез Управител, назначен от Кмета на общината.
Венелин Вутов – Председател на ПК по „ Образование, култура и туризъм”
Кой ще осъществява контрола за работата на дневния център и ЦНСТ?
Илиян Дочков – заместник Кмет на Община Исперих.
Контрола се осъществява от първостепенния разпоредител – община Исперих и от
Агенция за социално подпомагане.
Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих.
Имате ли други питания.
Няма.
Моля колги да преминем към гласуване, което е поименно.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2011-2015 /г.

извънредна сесия на 14.08.2015г.– поименно гласуване
Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Разкриване на социални услуги за деца и младежи с увреждания като държавно
делегирани дейности в община Исперих.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ
АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕЙТИ САЛИ АЛИ
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД

Подпис
„за”

„ против”

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
-

-

„въздържал се”
-

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
-
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ
НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА
НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
САМЕДИН САЛИМ САБИТ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХАСАН ШАБАН ХАСАН
ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

-

-

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПРИЕМА СЕ

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п

-

22
0
0

Общински съвет – Исперих прие следното
РЕШЕНИЕ

№ 546
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално
подпомагане, във връзка с чл.36, ал.2, т.5 а) и т.7 а) бб и чл.36 в, ал.3, т.1 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и в изпълнение на Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG051РО001-5.2.12-0036-С0001 и Допълнително споразумение
№4/15.12.2014 г. към договора за реализиране на Проект „Интеграция на деца и младежи с
увреждания чрез предоставяне на социални услуги в община Исперих” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., Процедура „Да не изоставяме нито едно дете” –
Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността”, бюджетна линия: BG051PO0015.2.12.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

Р Е Ш И:
1.

Разкрива социална услуга в община Исперих, считано от 01.11.2015 г. Дневен център за
деца с увреждания с капацитет 48 места, финансирана чрез бюджета на Община
Исперих като делегирана от държавата дейност, съгласно единни разходни стандарти.

2. Разкрива социална услуга в община Исперих, считано от 01.11.2015 г. Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места,
финансирана чрез бюджета на Община Исперих като делегирана от държавата дейност,
съгласно единни разходни стандарти.
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3. Социалната услуга Дневен център за деца с увреждания се помещава на І – ви етаж в
сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства «Лудогорие» в гр.
Исперих, находящ се на адрес: ул. «Васил Левски» №72, който е имот в УПИ І , кв
29 по плана на гр. Исперих с отреждане «обществено застрояване», Акт за
публична общинска собственост № 4757/ 03.12.2010 г.
4. Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания се предоставя в новоизградена сграда в гр. Исперих, находяща се на адрес:
ул.”Алеко Константинов” №26 А, парцел ХІІІ, квартал 62 по ПУП на гр. Исперих, Акт за частна
общинска собственост № 4916/ 06.10.2011 г.

5. Определя управлението на Социалната услуга Дневен център за деца с увреждания да се
осъществява от община Исперих чрез Управител, назначен от кмета на Община Исперих.
6. Определя управлението на Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за
деца и младежи с увреждания да се осъществява от община Исперих чрез Управител,
назначен от кмета на Община Исперих.
7. Възлага на кмета на община Исперих да направи предложение до Регионална дирекция за
социално подпомагане Разград за ракриване на социалните услуги във връзка с чл.36 в,
ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Настоящите решения да се изпратят на Кмета на Община Исперих и областен Управител на
област Разград в седемдневен срок от датата на приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване пред административен съд Разград по реда на
Административно процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от обявяването.

ТОЧКА 2
Разглеждане на писмо № АВиК – 01/ 31.07.2015 г. на Областния Управител на Област
Разград.
Относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциацията на В и К на обособената
територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, за обсъждане на
проект за бюджет на Асоциацията за 2016 г. и приемане на решение за препоръчителния размер
на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2016 г и упълномощаване на
представител на Община Исперих за заседанието на Асоциацията на В и К.
Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих.
Уважаеми колеги,
Получено е писмо от Областния Управител на Област Разград № АВиК – 01 от
31.07.2015 година относно: провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К
на обособена територия обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих.
Извънредното заседание ще се проведе на 31.08.2015 г. от 14.00 часа и на тази извънредна сесия
нека да вземем решение с което да упълномощим представител на общината да участва в това
заседание и начина на гласуване по дневния ред, който е следния:
1. Обсъждане и приемане на проекта за бюджет на асоциацията за 2016 г.
2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
асоциацията за 2016 г.
3. Други.
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Заповядайте г-н Димитров
Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред”
Преди да преминем към обсъждането кой да представлява общината в извънредното
събрание на Асоциацията на В и К на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване
и канализация” ООД, гр. Исперих искам да се спра на точките от дневния ред.
Искам да обърна внимание на последните два реда където е записано: „ Бюджетната
прогноза е изготвена за една календарна година предвид липсата на база за сравнение за реално
направените разходи за предходни години, както и с оглед процедурата за обединяване на двете
О ВиК.
Предлагам по точка други от дневния ред решението ни да е „ да не гласува”. Аз съм
против обединяването на двете Асоциации в една.
Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих.
Моля колеги за Вашето предложение за представител на Община Исперих в
извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията на по В и К на обособена
територия обслужвана от „ В и К” ООД гр. Исперих на 31.08.2015г.
Моето предложение е да бъде упълномощен за представител на Община Исперих г-н
Илиян Дочков – заместник Кмет.
Други предложения.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – бщински съветник от групата на ГЕРБ.
Предлагам да упълномощим за представител на Община Исперих в извънредното
заседание на Общото събрание на Асоциацията на по В и К на обособена територия обслужвана
от „ В и К” ООД гр. Исперих на 31.08.2015г. господин Венелин Вутов.
Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих.
Други предложения.
Няма.
Постъпиха две предложения:
Предлагам да преминем към гласуване.
Който е съгласен да упълномощим за представител на Община Исперих в извънредното
заседание на Общото събрание на Асоциацията на по В и К на обособена територия обслужвана
от „ В и К” ООД гр. Исперих на 31.08.2015г. господин Венелин Вутов моля да гласува:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
НЕ СЕ ПРИЕМА

-

3
19
0

Който е съгласен да упълномощим за представител на Община Исперих в извънредното
заседание на Общото събрание на Асоциацията на по В и К на обособена територия обслужвана
от „ В и К” ООД гр. Исперих на 31.08.2015г. господин Илиян Дочко моля да гласува:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПРИЕМА СЕ

-

19
3
0
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Предлагам следното проекто решение:
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
водите.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
І. Упълномощава Илиян Дочков – заместник Кмет на Община Исперих да
представлява Община Исперих в извънредното заседание на Общото събрание на
Асоциацията на по В и К на обособена територия обслужвана от „ В и К” ООД гр.
Исперих на 31.08.2015г.
ІІ. Да гласува по точките от дневния ред както следва:
1. Обсъждане и приемане на проекта за бюджет на асоциацията за 2016 г. – „ ЗА”
2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
асоциацията за 2016 г. – „ЗА”
3. Други. – „ не гласувал”
Имате ли други предложения.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименно.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2011-2015 /г.

извънредна сесия на 14.08.2015г.– поименно гласуване
Разглеждане на писмо № АВиК – 01/ 31.07.2015 г. на Областния Управител на Област
Разград.
Относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциацията на В и К на обособената
територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, за обсъждане на
проект за бюджет на Асоциацията за 2016 г. и приемане на решение за препоръчителния размер
на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2016 г и упълномощаване на
представител на Община Исперих за заседанието на Асоциацията на В и К.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ
АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД

Подпис
„за”

„ против”

за
за
за
за
за
за
за
за

-

„въздържал се”
-

п
п
п
п
п
п
п
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

БЕЙТИ САЛИ АЛИ
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ
НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА
НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
САМЕДИН САЛИМ САБИТ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХАСАН ШАБАН ХАСАН
ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

-

-

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПРИЕМА СЕ

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п

-

22
0
0

Общински съвет – Исперих прие следното
РЕШЕНИЕ

№ 547
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
водите.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
І. Упълномощава Илиян Дочков – заместник Кмет на Община Исперих да
представлява Община Исперих в извънредното заседание на Общото събрание на
Асоциацията на по В и К на обособена територия обслужвана от „ В и К” ООД гр.
Исперих на 31.08.2015г.
ІІ. Да гласува по точките от дневния ред както следва:
1. Обсъждане и приемане на проекта за бюджет на асоциацията за 2016 г. – „ ЗА”
2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
асоциацията за 2016 г. – „ЗА”
3. Други. – „ не гласува”
Настоящите решения да се изпратят на Кмета на Община Исперих и областен Управител на
област Разград в седемдневен срок от датата на приемането им.
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Настоящите решения подлежат на обжалване пред административен съд Разград по реда на
Административно процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от обявяването.

Преди Председателя на Общински съвет – Исперих да закрие извънредното заседание и
въпреки, че в приетия дневен ред няма точка Разни, общинския съветник Венелив Вутов
поиска думата.
Венелин Вутов – Председател на ПК по „ Образование, култура и туризъм”
Причината за закъснението ми за заседанието на Общинския съвет се дължи на факта, че
града ни е целия в разкопки и трудно ми бе да намеря откъде да мина за да дойда до залата.
Обещано ни бе от секретаря на общината че ще запчне асфалтирането, но всички виждате, че
нищо не е почнало.
Питам кой отговаря за водния цикъл и някой ще ми даде ли отговор.
Искам също отговор, кой отговаря за ремонта на болницата и защо има разминаване.
Народния представител г-н Гюнай Хюсмен също поиска думата.
Гюнай Хюсмен – народен представител в 43-то Народно събрание.
Уважаеми общински съветници,
Дойдох на това извънредно заседание за да взема отношение по точка втора от дневния ред,
но вие вземахте адекватни решения и най вече по т.3 от дневния ред на извънредното
заседание на Общото събрание на Асоциацията на по В и К на обособена територия
обслужвана от „ В и К” ООД гр. Исперих на 31.08.2015г.
Приветствам всичко, което е добро за общината. Ако проблема е Управителя на В и К
дружството, то този проблем е разрешим. / Народния предствител даде пример за сходни
ситуации в предходните години/. Аз лично ще се интересувам от този казус каза г-н
Хюсмен.
В момента тече изпълнението на големия проект „ Воден цикъл”. Пръста се изнася към
.......................
Искам да засегна и въпроса за писмото изпратено от Кмета на община Исперих до
ръководството на Инвестбанк в гр. Разград. Кмета няма право да изпраща такова писмо и
това не е начина.
Благодаря.
Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих.
След направените изказвания и поради изчерпване на дневния ред на извънредното
заседание на Общински съвет – Исперих закривам заседанието проведено на 14.08.2015 г.
Настоящия протокол се състави в три еднородни екземпляра по един за Областна
администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един който остава за
архива на Общински съвет Исперих

Гюнел Мюсреф
Председател на Общински съвет - Исперих
Сейде Султанова
Протоколист:
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