РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
проведено на 10.08.2007г.
ПРОТОКОЛ № 43

311. В изпълнение на влязла в сила на 20.07.2007г. присъда № 31/30.11.2006 г.,
постановена по НОХД № 288/06 г. по описа на РОС, съгласно която г-н Рафи Осман
Хатибрашид е лишен от правото да заема длъжността кмет на кметство за срок от 1
година, писмо на окръжна прокуратура Разград с № ж-41/07 от 06.08.2007 г. и на
основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл 42, ал. 4 от ЗМСМА
1. Привежда в изпълнение решение № 619 /20. 07. 07 г., по наказателно дело 326/07 на ВКС,
относно лишаване от право да заема длъжността "Кмет на кметство" на г-н Рафи Осман
Хатибрашид за срок от 1 година, считано от датата на приемане на решението.
2. Избира Бейти Сали Али от с. Йонково, п.а. ул. "Милин Камък" № 10, с ЕГН
7202075040, прит.л.к/та № 148991468, изд. на 01.11.2002г. от МВР Разград за временно
изпълняващ длъжността "Кмет на кметство Йонково" за срок до полагане на клетва от
новоизбрания кмет.
3. Възлага на Кмета на община Исперих да осъществи процедурата за приемане и предаване
на наличната документация и имущество на кметство с. Йонково .
Настоящото решение да се изпрати на:
·

Окръжна прокуратура Разград;

·

Рафи Осман Хатибрашид.

·

Кмета на община Исперих;

·

Областния управител на обл. Разград

в 7 дневен срок от приемането му;

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд Разград по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
На ОбС – Исперих:

/П/

/ Турхан Абтулов /

РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
проведено на 10.08.2007г.
ПРОТОКОЛ № 43

314. Изразяване на съпричастност към гражданите на община Цар Калоян и на
основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
Общински съвет – Исперих изразява своята съпричастност и съчувствие към мъката и
болката на гражданите от Община Цар Калоян, по повод сполетялото ги природно бедствие и
нещастие. Нашите най-искрени съболезнования и на хората, загубили своите близки и роднини.
В такъв труден и тежък момент хуманността и толерантността обединяват човешките сили за
борба с последиците от природните стихии и преодоляване на раните в душите на хората.
Ние, общинските съветници сме с Вас в болката и усилията животът в Община Цар Калоян
отново да потече в нормалното си русло.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
На ОбС – Исперих:

/П/

/ Турхан Абтулов /

