ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 47
от проведено тържествено заседание на Общински съвет - Исперих на
23.05.2018 година
Днес 23.05.2018 г. от 17.30 часа
Общински съвет Исперих.

се проведе тържествено заседание на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Заседанието е насрочено по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1, и чл. 40, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейноста на Общински съвет Исперих.
За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 23 общински
съветници. Отсъстват общинските съветници Ерол Юмер, Метин Емби, Мустафа
Рашид, Сали Мехмед, Синан Незир и Турхан Ибрям .
.
На тържественото заседание присъства Кмета на Община Исперих г-н Бейсим
Руфад, заместник кметовете на Община Исперих г-жа Айджан Бейтула и г-жа Нехире
Юмер, Секретаря на Община Исперих г-жа Севим Адем и кметове на кметства и
кметския наместник на кметство с. Конево, както и граждани от град Исперих.
Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на
Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по предварително обявения проекто дневния ред
имате ли колеги?
Няма.
Колеги преминаваме към гласуване на дневния.
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
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Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Тържествено слово на Председателя на Общински съвет Исперих по случай 24
май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Награждаване с отличието „ Почетен знак на град Исперих” изявени
учители, директори и културни дейци.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Тържествено слово на Председателя на Общински съвет Исперих по случай 24
май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
СКЪПИ ГОСТИ,
За мен е привилегия и висока чест да кажа няколко думи пред Вас по повод
празника на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24-ти май.
Признавам, чувствам се като на изпит пред своите учители, но притеснението е
примесено и с гордост. Иска ми се, въпреки полагащата се строгост на официалния тон
на днешното тържествено заседание, да върна за малко всеки от Вас назад в годините и
заедно да си припомним вълнението, което ни обземаше – нестройните звуци на
ученическата музика, химна „Върви, народе възродени“, ученическото шествие, което
през всичките тези години не изгуби очарованието си, първолаците с буква от азбуката
в ръка, радостта и сълзите в очите на абитуриентите, глъчката, слънцето, а често и,
почти задължителният за празника, дъжд.
В словото, което имам честта да произнеса пред Вас, ще говоря за Словото и
тази, сякаш, тавтология в днешния ден, не ме смущава. Да, българският народ,
благодарение на храбростта на своите владетели, е получил заветната азбука, която
след тях е трябвало да превърне в думи, в изрази, в изречения… Да бъде език! Дълъг и
труден път през времето, който ни е съхранил като национален дух и нация.
И ако отново се върнем в историята на свещения ни език, ще си спомним, че той
е обругаван, възвеличаван и ползван за какво ли не. Всъщност писаното и неписаното
слово са осъзнато най-масовото оръжие, което всеки един притежава. Владееш ли
словото, владееш света – собствения си и необятния. Колко е трудно обаче днес да
намерим онова добро слово, което е в приказките, в литературата, в „песента“ на
колелетата, във Великата рилска пустиня, в Дебеляновите трепети. И тук се питам за
радост или за ядове отровни е създадено?! Словото на доброто твори, създава, укрепва
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и окрилява. Убеден съм, че няма в тази зала присъстващ, който да не е осъзнал това
още с първите уроци на буквара и читанката, откривайки магията на словото, неговата
изящност, обаятелност, красота. Та бъдещата ни мисия, уважаеми учители, ученици и
родители, е една – да пазим родната реч от всичко, което я опошлява и омерзява и я
превръща в модерна шльокавица и недостоен, порочен брътвеж.
Дори да не съм сигурен, че за всеки е така, за мен днес е еднозначно ясно, че
честваме Словото. Бих употребил и по-силна дума – аз вярвам в Словото, в доброто
слово и, поне в тази празнична зала, със сигурност не съм самотен в тази си вяра.
Мога да спестя в празничния ден и разговора за изключителните усилия, които
се изискват от всички нас, за да бъде словото наистина наше, усилия – често пъти
безплодни, да спестя и тревогите от състоянието на днешната масова езикова култура.
Днес единствено заради празнуването и радостта мога да забравя и „унизеното“ слово,
разпръсквано в битовизма на злонамереността, политическото словоблудство,
логореята на пошлостта, в която днешният език е пленник. Нека наистина поне за миг
забравим всичко това, защото празнуваме и, както казва съвременният речник
Уикипедия, това е ден в годината, в който по историческа традиция трябва да бъдем
радостни. По-смислено да честваме своята вяра в словата на съзиданието и в това, че
словото може да бъде добро – така, както са ни учили.
Най-насетне за значимостта на празника: България на княз Борис Първи спаси
Кирило-Методиевото дело от унищожение; България на Симеон направи огромна
крачна напред в развитието и обогатяването на българската книжнина. България е
родината на кирилицата, с която днес пишат милиони по света. Затова 24-ти май е ден
на гордост, ден на светли детски спомени, ден на истински и неподправени вълнения,
ден за преклонение, ден на спомен за отминало величие и надежда за светло бъдеще, за
един по-добър свят и за по-светли бъднини за нашия народ.
Позволете ни днес, на мен и моите колеги общински съветници, да се поклоним
пред всеки един от Вас, скъпи учители, ученици, абитуриенти, дейци на българското
знание и „творци на наший говор мил“! Вие го заслужавате!
Честит празник!

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Награждаване с отличието „ Почетен знак на град Исперих” изявени
учители, директори и културни дейци.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми 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 своята признателност и да
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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 „Почетен знак на град Исперих“:
1. Г-жа Боряна Иванова Матева – дългогодишен директор на Исторически
музей – Исперих. Доказал се ръководител и специалист в областта на историята и
археологията. Личност с огромен принос за развитието на културно-историческото
наследство в града и в региона.
2. Г-жа Виолета Йорданова Дешкова – директор на ДГ „Осми март“ – с. Яким
Груево, отличен професионалист с изградена много добра методическа и педагогическа
системност в работата, който се ползва с авторитет и с уважение сред деца, родители,
колеги и общественост.
3. Г-жа Виолета Христова Драева-Богданова – дългогодишен директор на ОУ
“Васил Априлов“ – гр. Исперих, и преподавател по български език и литература,
оставила 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.
4. Г-жа Донка Вълчева Павлова – ръководител на детска вокална група за
народни песни “Детелина“ и група за народни песни “Ахинора“, солист на оркестър за
народна музика „Жен Шен“. Ръководител, солист и народен певец, пазител на
българското народно творчество и носител на най-скъпото наследство на един народ –
неговата памет.
5. Г-жа Дора Замфирова Крайчева – старши учител по математика в
прогиманазиален етап в ОУ “Васил Априлов “ – гр. Исперих. Дългогодишен
преподавател, под чието ръководство през годините учениците са постигали отлични и
много добри резултати на местни, регионални и национални състезания, конкурси и
олимпиади.
6. Г-жа Екатерина Великова Димитрова – директор на ОУ “Васил Априлов“ – гр.
Исперих. Ръководител с проявен висок професионализъм, безупречно и образцово
изпълнение на служебните задължения, с огромен принос не само за успехите на своите
ученици и учители, но и в развитието на общинската образователна система.
7. Г-жа Елка Михалева Дучева – дългогодишен директор с висока педагогическа
подготовка и доказани управленски качества. Ценен наставник на младите хора,
превърнала ДГ “Щастливо детство“ – гр. Исперих, в съвременен образователен център.
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8. Г-жа Емине Акиф Расим – уважаван педагог в ОУ “Христо Ботев“ – с.
Лудогороци. Отговорен, взискателен и всеотдаен в своята работа учител.
Възпитаниците на г-жа Расим постигат много добри резултати на НВО по математика,
както и на различни състезания и олимпиади по математика и физика. Тя е и
дългогодишен обществен възпитател към МКБППМН /Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ към Община Исперих.
9. Г-жа Иванка Димитрова Русева – старши учител в начален етап в ОУ “Христо
Ботев“ – гр. Исперих. Преподавател с 39 години трудов стаж, превърнал професията в
своя съдба. Съхранила ентусиазма на възрожденската всеотдайност на своите
предшественици, тя активно участва в живота на училището, а нейните ученици
постигат високи резултати на редица математически състезания.
10. Г-жа Мара Методиева Алкушева – учител по български език и литература,
емблема за община Исперих. Отдала целия си живот на благородното призвание да
обучава и възпитава нашите деца с високи морални критерии и на първо място – с
отговорност за съдбата и подготовката на учениците, тя и днес облагородява младото
поколение, водена от будителското си призвание.
11. Г-н Никола Кънев Шатров – старши учител по практическо обучение и
инструктур категория “Ткт“ в Професионална гимназия по селско стопанство “Хан
Аспарух“ – гр. Исперих. С безупречното изпълнение на нелеката задача да обучава и
възпитава, той дава своя личен принос за създаването на бъдещите инженери,
агрономи, агробизснесмени и земеделци на община Исперих. Под негово ръководство
възпитаници на гимназията са печелили множество престижни награди от ученически
фермерски състезания на областно, регионално и национално ниво.
12. Г-жа Нуртен Хюсмен Мюзекяр – дългогодишен начален учител в ОУ “Н. Й.
Вапцаров“ – с. Вазово. Отдала целия си живот на благородната кауза да обучава и
възпитава „бъдещето“ на България.
13. Г-жа Симеонка Лалева Тихова-Цонева – старши учител в ДГ “Щастливо
детство“ – гр. Исперих, с признат авторитет сред учителската колегия и родителската
общност. Един от основателите на творчески клуб “Петя Йорданова“ към централна
градска библиотека. Автор на редица художествени произведения, публикувани в
местната и национална преса.
14. Г-жа Татяна Цонева Тодорова – старши учител по български език и
литература в прогимназиален етап в ОУ “Христо Ботев“ – с. Китанчево. Изявен
специалист, притежаващ творчески подход и новаторски дух.
15. Г-жа Теодора Христова Михайлова – учител по география и икономика с 30
години педагогически опит и впечатляваща професионална биография. През
последните две години е директор на Профилирана гимназия „В. Левски“ – гр.
Исперих. И като учител, и като директор г-жа Михайлова е наложила личността си на
работещ целенасочено, без да демонстрира самочувствие човек, с мисълта за мисията,
която е избрала – да обучава, възпитава, ръководи и осигурява просперитет на
училището, на което се е посветила.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе
следното решение:
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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 Боряна Иванова Матева;
Г-жа Виолета Йорданова Дешкова;
Г-жа Виолета Христова Драева-Богданова;
Г-жа Донка Вълчева Павлова;
Г-жа Дора Замфирова Крайчева;
Г-жа Екатерина Великова Димитрова;
Г-жа Елка Михалева Дучева;
Г-жа Емине Акиф Расим;
Г-жа Иванка Димитрова Русева;
Г-жа Мара Методиева Алкушева;
Г-н Никола Кънев Шатров;
Г-жа Нуртен Хюсмен Мюзекяр;
Г-жа Симеонка Лалева Тихова- Цонева;
Г-жа Татяна Цонева Тодорова;
Г-жа Теодора Христова Михайлова.

2. Наградата да бъде връчена на Тържествено заседание на Общински съвет –
Исперих, което ще се проведе на 23.05.2018 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 седемдневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, председателя на постояната комисия по „ Образование, култура, спорт и
туризъм” за становище.
Заповядайте г-жо Димитрова.
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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 най-вече – 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
най-престижното 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 отличията 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 пример за подражание.
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
21.05.2018 г. от 16.30 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е подкрепя проекта за решение.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги, има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка
и проекта за решение към същата?
Няма.
Други желаещи да се изкажат има ли?
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Приветствия към всички учители и към Общински съвет Исперих за
инициативата по награждаване с отличието „ Почетен знак на град Исперих”
изявени учители, директори и културни дейци, вече за втора поредна година бяха
направени от:
Катя Бочева – начален учител в ОУ « Васил Априлов» гр. Исперих.
Емилия Стоева – Директор на ОУ « Христо Ботев» гр. Исперих
Виктория Радославова Тодорова – ученичка от ХІІ –ти клас в ПГ « Васил
Левски» гр. Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване.
В гласуването няма да участва г-жа Екатерина Димитрова.
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
22
0
0
Неучаствал в гласуването – 1
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 529
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 Боряна Иванова Матева;
Г-жа Виолета Йорданова Дешкова;
Г-жа Виолета Христова Драева-Богданова;
Г-жа Донка Вълчева Павлова;
Г-жа Дора Замфирова Крайчева;
Г-жа Екатерина Великова Димитрова;
Г-жа Елка Михалева Дучева;
Г-жа Емине Акиф Расим;
Г-жа Иванка Димитрова Русева;
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Г-жа Мара Методиева Алкушева;
Г-н Никола Кънев Шатров;
Г-жа Нуртен Хюсмен Мюзекяр;
Г-жа Симеонка Лалева Тихова- Цонева;
Г-жа Татяна Цонева Тодорова;
Г-жа Теодора Христова Михайлова.

2. Наградата да бъде връчена на Тържествено заседание на Общински съвет –
Исперих, което ще се проведе на 23.05.2018 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 седемдневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги общински съветници,
Поради изчерпване на дневния ред закривам официалната част на тържественото
заседание на Общински съвет Исперих проведено на 23.05.2018 г. и благодаря за
присъстваието Ви.
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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