
РЕШЕНИЕ 
№ 15 

 
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 – жилещоспестовен 
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 

№ 16 
 
Във връзка с представителството на Община Исперих в Общото събрание на 

Сдружение с нестопанска цел „Толерантност” и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от 
ЗМСМА  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

РЕШИ: 
 

Определя за делегат в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел 
„Толерантност”  представителя на Община Исперих 

 
АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  – Кмет на  Община Исперих 

 



 Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и на 
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
 
 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването 
им пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 17 

Във връзка с представителството на Община Исперих в Общото събрание 
на НСОРБ и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,   във връзка с чл. 12, ал. 2 
от Устава на НСОРБ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   
РЕШИ: 

 
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на Общински съвет - Исперих 
 

ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН – общински съветник в Общински Съвет – Исперих 
 

3. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в 
заседание  

на Общото събрание, той ще бъде заместван от 
 

БЕЙСИМ БАСРИ ШУКРИ – Председател на Общински Съвет – Исперих 
 
 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. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18 
 

  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 във връзка с чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
РЕШИ: 

 
1. Изменя и допълва Правилника за  организацията и дейността  на  

Общински съвет – Исперих за мандат 2007 – 2011 както следва:  
 



1.1  В глава втора „КОНСТРУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ” създава нов 
чл. 6а със следното съдържание:  

ал. 1 Общински съвет – Исперих може да избере един, но не повече  
от три заместник председатели   

ал. 2 Заместник председател (те) на Общински съвет – Исперих се избира и 
освобождава с мнозинство повече от половината от общия брой общински 
съветници 

1.2 Изменя наименованието на глава Трета, както следва: ПРЕДСЕДАТЕЛ И 
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

1.3 В глава трета „ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ” създава 
нов чл. 11а със следното съдържание:  
 ал. 1 Заместник председателя ( те ) на Общински съвет – Исперих 
подпомага Председателя и осъществяват възложените от нето дейности. 
 ал.2 При отсъствие на Председателя и по време на участието му в 
обсъждането  на даден въпрос, заседанието се води от посочен от него заместник 
председател 

ал. 3  Заместник председателя (те) на общинския съвет получава 
възнаграждение в размер не повече от 60% от основна заплата на Председателя на 
ОбС - Исперих, като необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет, 
в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет. 
 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 

№ 19 
 
  С цел кандидатстване на проект “Подобряване състоянието на ромите в 
квартал -Запад гр. Исперих” на стойност 400 000 евро,  за финансиране по 
програма ФАР BG 2005/ 017-353.01.03 “Подобряване състоянието и интеграцията 
на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху 
ромите”  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,   
 

ОБЩИНСКИ - СЪВЕТ ИСПЕРИХ  
Р Е Ш И : 

 
  1. Подкрепя проект “Подобряване състоянието на ромите в квартал -Запад 
гр. Исперих”  и дава съгласието си за участие и финансиране по програма ФАР 
BG 2005/ 017-353.01.03 “Подобряване състоянието и интеграцията на 
малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху 
ромите”.   
 2.Общински съвет Исперих изразява съгласие за съфинансиране на проект 
“Подобряване състоянието на ромите в квартал -Запад гр. Исперих” в размер на 
минимум  5% от стойността на проекта, подсигурен от общинския бюджет. 

3. Общински съвет Исперих  възлага на Кмета на община Исперих да 
предприеме действия по участие на проект “Подобряване състоянието на ромите в 
квартал -Запад гр. Исперих” за финансиране по програма ФАР BG 2005/ 017-



353.01.03 “Подобряване състоянието и интеграцията на малцинствени групи в 
неравностойно положение със специален фокус върху ромите”. 
 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 
съобщаването му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 20 

 
На основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА във връзка с чл.  7, ал. 4, ал. 3 от 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж обн. в ДВ бр. 48 от 13. юни 2006г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

 
1. Общински съвет – Исперих дава съгласие за внасяне на предложение в 

Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Тахир Ерджан Тахир и 
Севги Ерджан Тахир със законен представител Зейнеб Мехмед Мехмед от гр. 
Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ботев” № 19 

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 
областния управител на област Разград в седемдневен срок. 
 Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от 
съобщаването му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 
 
 
 
 
 
                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                        на Общински съвет – Исперих:                
                                                                                         / Бейсим Басри / 
 
 

ПРОТОКОЛИСТ:              
           / Айлин Шукриева / 

 
 
 
 


	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ

