ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 30
от проведеното тържествено заседание на Общински съвет - Исперих на
23.05.2017 година
Днес 23.05.2017 г. от 17.30 часа се проведе тържествено заседание на Общински
съвет Исперих.
Тържествената сесия бе открита под звуците на химна на Република България и
Химна на Европейския съюз.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Откривам тържественото заседание на Общински съвет Исперих.
Уважаеми гости,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Кметове на кметства,
Скъпи съграждани,
Настоящето заседание на Общински съвет Исперих е свикано на основание чл. 23,
ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 39, ал.1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Исперих.
За участие в заседанието са се регистрирали 23 от общо 29 общински съветници.
Отсъстват общинските съветници Бюлент Хасан, Зейти Фераим, Мустафа Закир, Ридван
Джелил, Росица Митева и Сали Мехмед. На заседанието присъства Кмета на Община
Исперих Бейсим Руфад, заместник кметовете г-жа Нехире Юмер и г-жа Айджан Бейтула,
Севим Адем – Секретар на Община Исперих, кметовете на кметства по населени места,
Областния Управител на Област Разград, бивши Председатели на Общински съвет
Исперих, бивши Кметова на Община Исперих, други гости и граждани на община
Исперих.
Заседанието е редовно и можем да вземаме решения по въпросите от дневния ред.
Откривам тържественото заседанието на Общински съвет Исперих.
Звучат химна на Република България и Химна на Европа.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги общински съвегтници, предлагам следния дневен ред:
1. Тържествено слово на Председателя на Общински съвет Исперих.
2. Приветствия на общински съветници и гости.
3. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предложение за награждаване с почетния знак на града изявени учители,
директори и дейци на културата за дългогодишния им принос в развитието на
образованието и културата в община Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекто дневния ред?
Няма.
Моля, колеги да гласуваме.
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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
23
0
0

Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
4. Тържествено слово на Председателя на Общински съвет Исперих.
5. Приветствия на общински съветници и гости.
6. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предложение за награждаване с почетния знак на града изявени учители,
директори и дейци на културата за дългогодишния им принос в развитието на
образованието и културата в община Исперих.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Тържествено слово на Председателя на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми господин Кмете,
Уважаеми господин Областен управител,
Дами и господа Общински съветници,
Скъпи гости,
Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост не е просто
официален празник, той е ден на тържеството на нашия книжовен, писмовен и
просветителски дух. Няма друг народ, който празнува своята азбука, чества нейното
създаване и почита канонично и светски нейните създатели – светите братя Кирил и
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Методий. В шевството на 24-ти май заявяваме преклонението си към първоучителите,
покланяме се пред нашите учители, изразяваме благодарността си към хората, отдали
живота си на творческия труд. Затова този празник е единствен и уникален. И без да
преувеличавам, изумително е и чудотворно – да откриеш магията на буквите, на думите,
на словото.
Още по-голяма е магията, когато знаеш и вълшебната история на нищо
неозначаващите за никого знаци преди 1200 години. Няма как да не преживяваме онези
сцени от историческите разкази и да не изпитваме страхопочитание пред онази горда,
уверена в себе си и в бъдещето на България осанка на княз Борис I – Покръстителя. И сега,
като осъзнат родител, не мога да си представя колко сила на духа е била необходима, за да
ослепиш сина си в името на Вярата, в името на България! За да прогледне цял един народ,
за да ни има и след него… Неслучайно се удивляваме на тази сила на духа, защото:
„словата по-бързи са от вятъра”.
А когато вече имаме словото, колко по-трудно е да изразим чувствата си по повод
празника, който всички честваме като тържество на българския дух. Още по-трудно е да
намерим думите, с които да ви прегърнем, скъпи мои – наши, ваши учители! В тези
празнични дни всеки един от нас ще иска да Ви каже и разкаже всичко за себе си, да ви
облее с красиви слова и благодарности. Всеки един от нас, Вашите ученици, има едно
желание – много лично и съкровено – да Ви прегърне, да го прегърнете… и да помълчим.
Това ни стига – и на учители и на ученици... Няма обяснение за тази магия и химия, която
се създава между учител и ученик. Поклон, скъпо учителство!
Уважаеми хора на духа, позволете ми така да се обърна към всички вас – учители,
творци, ученици – бивши, бъдещи и настоящи: днес – 24-ти май, е празник на
възвишеното приятелство между човека и природата, между човека и човека, между
неговия бит и душевност, между неговите родови корени и бъдеще. Всичко това е
въплътено в 24-ти май и то е изначално заложено от онзи свят ден, в който на българска
земя княз Борис I посреща Кирило-Методиевите ученици в Плиска с внушителните,
неподправени и искрени думи: „На колене! На колене пред писмената, цял български
роде!”. Сега тази писмена е част от съвременна Европа! Нашият език е свещен! Той е
родил песните на Ботев и Вазов, на Яворов и Дебелянов. Той е езикът на Елин-Пелиновия
селянин, той е словото, на което изливат душите си героите на Йовков. Но най-важното –
той е езикът, на който казвам: „Добър ден, благодаря, обичам те!“. Това е нашият
сакрален език!
Днес Общински съвет – Исперих провежда своето тържествено заседание в знак на
уважение, благодарност и поклон към всеки учител, ученик и творец. Идеята е да отдадем
и засвидетелстваме заслужена обществена дан към тях. Признателността не се събира в
думите, колкото и изящни да са те!
Накрая пак ще се върна към словата на княза Покръстител – Борис I, поставил
началото на мисията на последователите на Кирила и Методия: „Това беше, Боже – сега
може да си ме прибереш!”. В името на словото!
Честит празник на тържеството на българския дух!
Честит празник, всепочтено учителство!
Честит празник, България!
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ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приветствия на общински съветници и гости.
Областния Управител г-н Гюнай Хюсмен приветства всички учители с настоящия
светал празник 24 – ти май, както и приветства идеята на Общински съвет Исперих за
свикването на тържественото заседание в лицето на Председателя г-н Даниел Димитров за
награждаване с почетния знак на града изявени учители, директори и дейци на културата
за дългогодишния им принос в развитието на образованието и културата в община
Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Получен е поздравителен адрес от г-жа Десислава Атанасова – Народен
представител в 44-то Наробдно събрание на РБ.
Позволете ми да го прочета.
Уважаеми г-н Руфад,
Уважаеми г-н Димитров,
Уважаеми дами и господа общински съветници, кметове на кметства, жители на
град Исперих,
Приемет моите най- сърдечни поздравления по повод - 24 май, Деня на
славянската писменост, просвета и култура.
Тази дата е свята за всички славянски народи. Тя отдавна се е превърнала в символ
на духовно начало и културен прогрес. А буквите, сътворени от двамата солунски братя –
в емблема на знанието, наричано от старобългарските книжовници светлина. Защото е
извър на мъдростта, на просветлението в душите ни, на културното извисяване.
Изказвам своята искрена сърдечна благодарност и поклон пред всички дейци на
образованието, науката, изкуството и културата за техните усилия, непоколебимост и
борбеност, за достигането на несъизмерими по висота постижения.
Нека не забравяме откъде сме тръгнали, да помним колените си, да трупаме
знанията, защото по-цено от тях няма.
Желая Ви здраве, благоденствие и бодър дух!
Други желаещи за приветствие.
Няма.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с предстоящия Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост – 24 май, предлагам да се наградят с отличието „Почетен знак на град
Исперих“ изявени учители, директори и културни дейци за дългогодишния им принос в
развитието на образованието и културата в общината. Това са личности, отдали живота си
на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата, и
независимо от проблемите, пред които са се изправяли, са продължавали възрожденски да
водят нашите деца към света на знанието. Този празник е прекрасен повод да изразим
4

своята признателност и да засвидетелстваме уважение към всички тях за волята,
себеотрицанието и усилията, които са полагали и продължават да полагат, за да развиват
духовността и културните ценности в нашите деца и младежи.
Удостояването с това отличие е израз на признателността на ръководството на
общината и обществеността към тези, които предават на идните поколения българското
слово, вярата и науката, които създават устоите на нацията и пазят нейната идентичност.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на гореспоменатото представям следните предложения за
награждаване с Почетния знак на град Исперих:
1. Госпожа Цветанка Михова Тодорова – дългогодишен педагог и директор, отдал
40 години от живота си за развитието на предучилищното възпитание в името на
децата, родителите и педагозите от община Исперих.
2. Госпожа Татяна Минева Иванова – директор на ДГ „Незабравка“ – с. Г.
Поровец, отличен професионалист с доказан принос в своята дейност.
3. Господин Петър Димитров Георгиев – старши учител по практика – „Работа с
машинно-тракторни агрегати“ в ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. Исперих, под
чието ръководство възпитаници на гимназията са печелили множество
престижни награди от ученически фермерски състезания на областно,
регионално и национално ниво.
4. Госпожа Величка Георгиева Димитрова – старши учител по български език и
литература в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих. Дългогодишен преподавател с 39
години трудов стаж, под чието ръководство учениците са постигали отлични и
много добри резултати на местни, регионални и национални състезания,
конкурси и олимпиади.
5. Госпожа Румяна Стефанова Неделчева – старши учител по български език и
литература в Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Исперих. Личност с
ярко индивидуално присъствие в образователния и в културния живот на града.
Под нейно ръководство се организират множество културни мероприятия.
Огромна нейна заслуга е, че през 2010 г., след 20-годишно прекъсване, Румяна
Неделчева възстановява дейността на самодейния градски театър.
6. Госпожа Наталия Тодорова Каменарова – заместник-директор и начален
учител в ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих. Председател на общинската
организация на Синдиката на българските учители. Отдала целия си живот на
благородната кауза да обучава и възпитава „бъдещето“ на България. През
годините нейни ученици многократно са показвали качества и потенциал в
различни състезания, конкурси и олимпиади на местно регионално и национално
ниво.
7. Госпожа Виргиния Русева Енчева – прогимназиален учител в ОУ „Н. Й.
Вапцаров“ – с. Вазово, със специалност География и история. Уважаван педагог,
доайен на училището.
8. Госпожа Севим Ахмет Муса – главен учител в ОУ „Христо Ботев“ – с.
Китанчево, преподавател по математика с 31 години педагогически опит по
специалността. Благодарение на нейния неуморен труд в училището са
реализирани множество проекти, допринесли за подобряване на материалнотехническата база и за задържане на учениците от етническите малцинства.
9. Госпожа Гюлтен Хасанова Шюкриева – старши учител в прогимназиален етап в
ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци. Активен участник и инициатор в прояви на
местно и общинско ниво. Нейните ученици се представят отлично в различни
състезания и конкурси, а много от тях днес са лекари, медицински сестри,
акушерки и физиотерапевти.
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10. Господин Алиосман Османов Дахилов – дългогодишен преподавател по физика
и математика в Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Исперих. Оставил
трайна следа като изряден професионалист в спомените както на своите
възпитаници и колеги, така и в цялата общественост. Безспорен авторитет с
постигнати редица отличия на местно и национално ниво.
11. Господин Ангел Николов Николов – журналист, поет, културен деец и активен
общественик, отличен с множество награди и призове в годините на своето
израстване. Личност с огромен принос в развитието на културно-просветния
живот в общината и региона.
12. Господин Йордан Иванов Иванов – започва работа в читалище „Съзнание 1891“
– гр. Исперих, в далечната 1971 г. Дългогодишен корепетитор, основател и
ръководител на оркестър „Жен Шен“. Неговото име неминуемо се свързва с това
на читалището, защото участва активно във всички културни изяви на
исперихските самодейци.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да бъдат удостоени с отличието „Почетен знак на град Исперих“ за приноса им
в развитието на обществено-културния живот на общината:
– Г-жа Цветанка Михова Тодорова;
– Г-жа Татяна Минева Иванова;
– Г-н Петър Димитров Георгиев;
– Г-жа Величка Георгиева Димитрова;
– Г-жа Румяна Стефанова Неделчева;
– Г-жа Наталия Тодорова Каменарова;
– Г-жа Виргиния Русева Енчева;
– Г-жа Севим Ахмет Муса;
– Г-жа Гюлтен Хасанова Шюкриева;
– Г-н Алиосман Османов Дахилов;
– Г-н Ангел Николов Николов;
– Г-н Йордан Иванов Иванов
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната е разгледана на заседание на ПК по « Образование, култура, спорт и
туризъм» като водеща комисия.
Заповядайте г-жо Димитрова за становище на комисията.
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Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, спорт
и туризъм»
Уважаеми господин Председател,
Уважаеми г-н Кмет на община,
Уважаеми колеги общински съветници,
Уважаеми г-н Областен Управител,
Уважаеми гости и граждани на Община Исперих,
Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" към Общински
съвет – Исперих на свое заседание разгледа предложението на кмета на Община Исперих
да бъдат удостоени с почетния знака на града изявени учители, директори и дейци на
културата.
Ние считаме, че тази инициатива ще стани традиция и ще допренесе за обогатяване
системата за духовно стимулиране на културно-просветните кадри в общината, за
повишаване на личното им професионално самочувствие, както и за привличане
вниманието на обществеността към проблемите на образованието и културата, но найвече – за издигане престижа и авторитета на педагозите и културните дейци в община
Исперих.
Членовете на комисията не само подкрепяме, но и приветстваме инициативата в
навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост найпрестижното отличие на общината да се връчи на просветни и културни дейци.
Приветстваме и идеята това да са наши съграждани, които в днешното динамично
време, тук и сега, устояват възрожденските идеали на просвещението. Резултатите от
техния труд ние виждаме всеки ден – в усмивките на децата, с които работят, в
прекрасните изпълнения на тази сцена, в творбите им, които четем ежедневно. Техните
успехи измерваме с отличнията на възпитаниците им на конкурси и състезания и с
професионалната им реализация, с техните собствени отличия и успешното им
представяне на различни професионални форуми.
Всеки един от номинираните е личност с богата душевност, добър професионалист,
който предава своите умения на младите хора, с които работи, съчетавайки успешно
традиции и иновации.
Всеки от тях е са пример за подражание.
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
23.05.2017 г. от 16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
6
6
0
0

Становището на комисията е: подкрепя проекторешенията по докладната записка.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Имате ли други предложения, становища по проекто решенията.
Няма.
7

Моля, да преминем към гласуване.
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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
23
0
0
Председателя на Общински съвет Исперих прочете Решение № 329 по Протокол
№ 30 от 23.05.2017 г. прието на тържествено заседание на Общински съвет Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 329
На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Удостоява с отличието „Почетен знак на град Исперих“ за приноса им
в развитието на обществено-културния живот на общината:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Г-жа Цветанка Михова Тодорова;
Г-жа Татяна Минева Иванова;
Г-н Петър Димитров Георгиев;
Г-жа Величка Георгиева Димитрова;
Г-жа Румяна Стефанова Неделчева;
Г-жа Наталия Тодорова Каменарова;
Г-жа Виргиния Русева Енчева;
Г-жа Севим Ахмет Муса;
Г-жа Гюлтен Хасанова Шюкриева;
Г-н Алиосман Османов Дахилов;
Г-н Ангел Николов Николов;
Г-н Йордан Иванов Иванов

2. Наградата да бъде връчена на тържествено заседание на Общински съвет,
проведено на 23.05.2017 г. по случай Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост.
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 четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, Кмета на Община Исперих да връчи отличието „Почетен знак на град
Исперих“ на изявените учители и дейци на културата за приноса им в развитието на
обществено-културния живот на общината.
/ Кмета на Община Исперих връчи отличието „Почетен знак на град Исперих“ на
изявените учители и дейци на културата за приноса им в развитието на общественокултурния живот на общината./

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Поради изчерпване на дневния ред закривам тържественото заседание на
Общински съвет Исперих проведено на 23.05.2017 г.
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

Адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател Общински съвет - Исперих:

Сейде Султанова
Протоколист:
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