ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№1
от проведено учредително заседание на Общински съвет - Исперих на
06.11.2019 година
Днес 06.11.2019 г. от 10.00 часа в залата на Община Исперих се
проведеучредително заседание на Общински съвет Исперих.
Заседанието е свикано от Областния управител на Област Разград , съгласно
заповед № РД-20-015 от 31.10.2019г. и на основаниечл. 23, ал.1 от ЗМСМА. На
заседанието присъстваха новоизбраните 29 общински съветници, новоизбрания Кмет на
община Исперих и Кметове на кметства при следния дневен ред:
1. Полагане на клетва на общински съветници, Кмет на община и Кметове на
населени места по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.
2. Избиране на Председател на Общински съвет – Исперих.
3. Други
Заседанието на Общински съвет Исперих бе открито от заместник Областния
Управител г-н Евгени Драганов.
На заседанието присъстваха представители на общинска администрация, граждани и
журналисти.
Евгени Драганов – заместник Областен Управител на област Разград.
Уважаеми госпожи и господа, участващи в церемонията по полагане на клетва,
като новоизбрани общински съветници и кметове на община и населени места в община
Исперих, област Разград.
Днес съгласно правомощията, които ми е дал Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Областния Управител на област Разград свика настоящата
учредителна сесия на общински съвет Исперих, на която всички Вие избрание от
гласоподаветелите на община Исперих трябва да положите клетва.
Тази клетва Ви задължава през следващите четири години при вземане на решения
свързани с развитието на община Исперих да спазвате стриктно българското
законодателство и да работите в интерес на гражданите на общината.
Клетвата не е формален акт, а важен знак към хората, които са Ви гласували
доверие с убеждението, че ще защитавате правата им, ще бдите над интересите им, ще
бъдете техния силен и уверен глас. Пожелавам Ви ползотворна работа и успешен мандат.
Давам думата на Председателя на Общинската избирателна комисия г-жа Светла
Димова за да представи резултатите и връчи удостоверенията на новоизбраните общински
съветници, кметове по населени места и Кмет на община Исперих.
Заповядайте г-жо Димова.
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Светла Димова – Председател на Общинската избирателна комисия –
Исперих.
Уважаеми дами и господа,
Чест и удоволствие е за мен да връча удосторенията на новоизбраните общински
съветници, Кметове на кметства и Кмет на община.
Благодаря на всички политически партии участвали в изборите за спокойно
проведените избори.
Благодаря на общинската администрация за навременото съдействие.
Не на последно място искам да благодаря на всички избиратели, които упражниха
своето право на глас.
Поздравявам всички избрани общински съветници, Кметове на кметства и Кмет на
община Исперих. Нека да продължим да работим заедно и превърнем община Исперих в
едно красиво и хубаво място за децата ни и нас и върнем хората от чужбина и живием
заедно.
Благодаря и Ви пожелавам успешен мандат.
Удостоверенията ще се връчат от заместник председателя на Общинската
избирателна комисия Исперих г-жа Родоплу.
/Джанан Родоплу - заместник председателя на Общинската избирателна комисия
Исперих връчи удостоверенията на Кмета на общината, общинските съветници и
Кметовете на кметства/
След връчването на Решението на Общинската избирателна комисия на
новоизбрания Кмет на община Исперих г-н Белгин Шукри заместник областния управител
му даде думата.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих .
Уважаеми господин заместник областен Управител,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми дами и господа Кметове на кметства от община Исперих,
Уважаеми жители и гости на общината,
Първо благодаря за подкрепата, нека всички си подадем ръка независимо от коя
политическа партия сме като общински съветници. Моята задача ще бъде да направя
нашата община и нашия град по добро място за живеене. Очаква ни много работа и искам
да Ви уверя, че ще бъда Кмет на всички жители в общината. Знаем и можем как да
постигнем най доброто за нашите жители.
Благодаря още веднъж за доверието.
/ г-жа Родоплу – заместник председател на Общинската избирателна комисия
Исперих продължи да връчва удостоверенията на новоизбраните Кметове на кметства
и общински съветници/
ТОЧКА ПЪРВА
Полагане на клетва от общинските съветници, Кмета на общината и Кметовете на
кметства по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.
Евгени Драганов – заместник Областен управител на Област Разград.
Госпожи и господа общински съветници,
Всеки от Вас държи в ръцете си документ за законно избран да изпълнява
задълженията си на позията за която е избран и получил доверието на избирателите.
Съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА преди да встъпите в длъжност трябва да положите
клетва.
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Предлагам всички да станете и повтаряте след мен.

„ Заклевам се в името на Република България да спазвам
Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се
ръководя от интересите на гражданите от Исперихска община и да
работя за тяхното благоденствие”.
Заклех се”
На основание чл. 32, ал.2 от ЗМСМА
Клетва положиха и удостовериха с подписването на клетвен лист, както следва:
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮК
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИНЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖЕТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ
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КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Кмет на с. Белинци –
Кмет на с. Бърдоква Кмет на с. ВазовоКмет на с. Голям ПоровецКмет на с. Духовец Кмет на с. Йонково Кмет на с. Малко Йонково Кмет на с. Китанчево Кмет на с. Къпиновци Кмет на с. Лудогорци Кмет на с. Лъвино Кмет на с. Драгомъж Кмет на с. Делчево Кмет на с. Подайва Кмет на с. Печеница Кмет на с. Райнино Кмет на с. Свещари Кмет на с. Старо селище Кмет на с. Средоселци Кмет на с. Тодорово Кмет на с. Яким Груево -

СЕВГИН ЮСУФ СЮЛЕЙМАН
АЙШЕ АБТУЛА МУСТАФА
САБРИ АХМЕД МЮЗЕКЯР
МЕХМЕД САЛИ ЗАКИР
АЙНУР АХМЕД АЛИ
БАСРИ ОСМАНОВ ЧАКЪРОВ
КЕМАЛ АХМЕД МЕХМЕД
ОРХАН АХМЕД ХАЛИМ
АРИФ ВАСВИ АХМЕД
МОАМЕР САЛИ АЛИ
ГЮРСЕЛ ХАЛИД МУСТАФА
СИНАН НЕЗИР НУРИ
МУСТАФА МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ
ЗАИД ОСМАН КАДИР
СЕВДЖИХАН ХАЛИС ХЮСМЕНОВ
ИСЛЯМ ШЕФКЕТОВ ХЮСЕИНОВ
ФИКРЕТ АХМЕДОВ ШУКРИЕВ
ХАТИДЖЕ ВЕЛИ ЯХОВА
БЮЛЕНТ МЮМЮН ФЕТТТА
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
КАБИЛ МЕХМЕД ХАБИЛ

Евгени Драганов – заместник Областен Управител на област Разград.

Желая успешен мандат на всички избраници.
На основание чл.23, ал.3 от ЗМСМА първото заседание на общинския
съвет се откри и ръководи от най - възрастния общински съветник.
Заповядайте г-н Нурула.
ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Избиране на Председател на Общински съвет – Исперих.
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Уважаеми общински съветници предлагам да продължим заседанието като втора
точка от дневния ред да преминем към избора на Председател на Общински съвет
Исперих, на основание чл. 23, ал.3 предложение второ от ЗМСМА.
Моля, за Вашите предложения.
Заповядайте г-н Джелил.
Ридван Джелил – общински съветник от ПП „ Движение за права и сквободи“
От името на общинските съветници от ПП „ Движение за права и свободи“
предлагам за Председател на Общински съвет Исперих г-н Бейти Бекир.
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Други предложения.
Заповядайте г-н Назиф.
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Сали Назиф – общински съветник от „ Земеделски народен съюз“.
Позволете ми от името на представителите от Земеделски народен съюз да
поздравя новоизбрания Кмет на община Исперих, както и всички общински съветници и
Кметове по населени места. Убеден съм, че ще работим в името на гражданите на нашата
община и като партия изгубила изборите ние няма да издигнем кандидатура за
Председател на Общински съвет, а ще гласуваме по съвест.
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Други предложения.
Заповядайте г-н Аргилов.
Христо Аргилов – общински съветник от „ ГЕРБ“.
Общинските съветници от ПП „ ГЕРБ“ издигаме кандидатурата на г-жа Росица
Митева.
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Други предложения.
Заповядайте г-.жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – общински съветник от БСП.
Честитя на всички новоизбрани съветници и Кметове по населени места и
пожелавам ползотворна работа.
Предлагам за Председател на Общински съвет Исперих адв. Даниел Димитров.
През изминалия мандат показа професионализъм и обедини политическите групи.
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Заповядайте г-н Хаккъ.
Юнуз Хаккъ – общински съветник от ДБ.
Като малка група ние няма да издигаме наш кандидат.
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Предлагам да прекратим процедурата по предложенията за Председател на
Общински съвет Исперих.
Имаме три предложения:
1. Бейти Мюмюн Бекир
2. Росица Цветанова Минева
3. Даниел Димитров Йорданов
Който е съгласен да прекратим процедурата по предложенията за Председател на
Общински съвет Исперих моля, да гласува.
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
29
29
0
0
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Р Е Ш Е Н И Е:
ПРЕКРАТЯВА процедурата по предложенията за председател на Общински съвет
Исперих.
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Преминаваме към предложения за комисия по избора.
Първо моля, общинските съветници да предложат числения състав на комисията по
избора.
Заповядайте г-н Димитров.
Даниел Димитров – общински съветник от БСП.
Предлагам комисията по избора да се състои от петима члена.
Други предложения?
Няма.
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
29
29
0
0

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 24, предложение второ от ЗМСМА Комисията по
провеждане на тайно гласуване за избор на председател да се състои от петима
общински съветници.
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Моля, за предложения за състав на комисията.
От името на общинските съветници от ПП „ Движение за права и свободи” бе
направено предложение в състава на комисията по избора да влезе г-н Гюнел Мюсреф.
От името на общинските съветници от Земеделски народен съюз бе направено
предложение в състава на комисията по избора да влезе г-нСали Назиф.
От името на общинските съветници от ПП „ГЕРБ” бе направено предложение в
състава на комисията по избора да влезе г-н Христо Аргилов.
От името на общинските съветници от БСП бе направено предложение в състава
на комисията по избора да влезе г-жа Екатерина Димитрова.
От името на общинските съветници от „ ДБ“ бе направено предложение в състава
на комисията по избора да влезе г-н Дамян Милев.
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Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Уважаеми колеги ще изчета имената на предложените общински съветници, които
ще участват в комисията по избора.
1. Гюнел Мюсреф
2. Сали Назиф
3. Христо Аргилов
4. Екатерина Димитрова
5. Дамян Милев
Моля, колеги 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
29
29
0
0

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 27, ал.3 от ЗМСМА избира комисия за провеждане на избора
за Председател на Общински съвет Исперих в състав:
1.
2.
3.
4.
5.

Гюнел Мюсреф
Сали Назиф
Христо Аргилов
Екатерина Димитрова
Дамян Милев

Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Моля, за Вашето предложение за председател на комисията по избора на
Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
Адв. Даниел Димитров – общински съветник от БСП.
Предлагам за председател на комисията по избора г-н Мюсреф.
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Други предложения.
Няма.
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
29
29
0
0
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Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 27, ал.3 от ЗМСМА избира за председател на комисията за
провеждане на избора за Председател на Общински съвет Исперих - Гюнел Мюсреф.
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Уважаеми общински съветници обявавам петнадесет минутна почивка, за да може
комисията по избора за председател на Общински съвет Исперих да уточни процедурата
на избора и да я предложи на общинските съветници.
/ обявена бе петнадесет минутна почивка за подготовка на процедурата по избора/
/ Заседанието продължава след обявената почивка и в залата в настоящия
момент присъстват 29 общински съветника/
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Господин Председател на комисията по избора на Председател на Общински съвет
Исперих имате думата да разясните на общинските съветници начина на гласуване и
самата процедура за отбелязване на бюлетините с кандидатите.
Гюнел Мюсреф – Председател на комисията по избора на Председател на
Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В изпълнение на приетото решение на Общинския съвет, комисията по
организацията и подготовката на избора за Председател на Общински съвет Исперих
проведе заседание и предлагаме гласуването да бъде тайно и се гласува с една бюлетина –
интегрална, в която да се впишат имената на тримата кандидати и в квадратчето пред
всяко име да се отбележи със знака „ Х” или „ V”. Всеки общински съветник ще получи
бюлетина с положен печат на Общинския съвет. Гласуването е тайно има създадени
условия всеки един от Вас да упражни своя вот. След като всеки един общински съветник
упражни своя вот ще положи подписа си в списъка.
Гласът е действителен, ако е зачертано с указаните знаци само едно от
квадратчетата срещу което е изписано името на съответния кандидат.
Недействителна е бюлетина:
1. когато в бюлетината са отбелязани със съответните знаци повече от един
кандидат.
2. върху бюлетината са дописани думи или знаци
3. празна бюлетина
За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия
брой на съветниците.
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Моля, общинските съветници, които са съгласни с предложената процедура за
тайно гласуване и начина, по който да бъде осъществен моля да гласуват.
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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
29
29
0
0

Р Е Ш Е Н И Е:
Приемат се процедурните правила по провеждане на избор с тайно гласуване за
избор на Председател на Общински съвет Исперих.
/Провежда се процедура по гласуване./
Гюнел Мюсреф – Председател на комисията по избора на Председател на
Общински съвет Исперих.
Моля, общинските съветници след като чуят името си да дойдат пред комисията за
да получат бюлетината си и изразят своя вот.
/процедура по гласуване и след това преброяване на бюлетините от комисията
по избора/
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Давам думата на председателя на комисията по избора да представи резултатите от
гласуването.
Гюнел Мюсреф – Председател на комисията по избора на Председател на
Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Зачитам ви протокола на комисията за провеждане на избор на Председател на
Общински съвет Исперих.
Брой на предложените кандидати – трима
Днес 06.11.2019 година комисия по избора на Председател на Общински съвет
Исперих в състав:
Председател : Гюнел Мюсреф
Членове: 1. Сали Назиф
2. Христо Аргилов
3. Екатерина Димитрова
4. Дамян Милев
На основание чл. 24, ал.1 от ЗМСМА, проведе таен избор за Председател на
Общински съвет Исперих. Избора започна на 06.11.2019 г. и завърши в същия ден, като
председателя обяви избора за приключил и пристъпи към отчитане на резултатие.
При отварянето на кутията присъстваха всички членове на комисията
СЛЕД ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ КОМИСИЯТА УСТАНОВИ:
Брой гласували:

29

Брой намерени в урната бюлетини

29
9

Действителни бюлетини

29

Недействителни бюлетини /празни/

0

За кандидата –Бейти Бекир

20

За кандидата – Росица Митева

4

За кандидата – Даниел Димитров

5

Комисията обявява за избран за Председател на Общински съвет – Исперих
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР

Подписи на комисия:
Председател: /п/ не се чете
Гюнел Мюсреф
Членове: /п/ не се чете
1. Сали Назиф
2. /п/ не се чете
Христо Аргилов
3. /п/ не се чете
Екатерина Димитрова
/п/ не се чете
Дамян Милев
/ Към Протокола е приложено и копие от протокола на комисията по избора на
Председател на Общински съвет Исперих, заедно с бюлетините от гласуването/
Общински съвет Исперих прие следното
РЕШЕНИЕ
№1
На основание резултатите от проведения таен избор, по реда на чл.24, ал.1 от
ЗМСМА, установен в протокола на избирателната комисия за избиране на Председател на
Общински съвет Исперих на 06.11.2019 г., както и на основание чл.21, ал.1, т.3, и чл.24 от
ЗМСМА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1. Избира БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР за Председател на Общински съвет
Исперих за мандат 2019-2023г.
2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на Област Разград.
3. Настоящето решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд – Разград по реда на АПК.
Хамди Нурула - председателстващ заседанието.
Моля, Председателя на Общински съвет Исперих да заеме мястото си.
Заповядайте г-н Бекир.
ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Други.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги,
Благодаря на всички Ви за доверието. Давам си ясна сметка за отговорността, която
поемам. Убеден съм, че ще работим заедно за развитието на община Исперих, както в това
начинание ние с новоизбрания Кмет на общината ще си помагаме за благото на
гражданите ни.
Успех на всички Кметове на кметства, на всички общински съветници и Кмета на
община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На това заседание предлагам да изберем Временна комисия за изработване на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023г.
Предлагам временната комисия за изработване на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация да се състои от 7 члена.
Има ли други предложенвия.
Няма.
Моля, колеги 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
29
29
0
0
ПРИЕМА СЕ
Моля, за предложение за поименен състав на времената комисия.
Общинските съветници от всички присъстващи политически партии направиха
следните предложения в състава на комисията да влязат:
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ПП „ Движение за права и свободи“ – Гюнел Мюсреф и Аксел Кючюк
ПП „ ГЕРБ“ – Росица Митева
Земеделски народен съюз – Хамди Нурула и Сали Назиф
БСП – Даниел Димитров
ДБ – Юнуз Хаккъ
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Ако няма други предложения моля, общинските съветници да преминем към
гласуване на така предложения състав на временната комисия за изработване на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Гюнел Мюсреф
Аксел Кючюк
Росица Митева
Хамди Нурула
Сали Назиф
Даниел Димитров
Юнуз Хаккъ

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
29
29
0
0

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Предлагам следното проекто решение:
1. Общински съвет Исперих избира временна комисия за изготвяне на Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация в състав:
1. Гюнел Мюсреф
2. Аксел Кючюк
3. Росица Митева
4. Хамди Нурула
5. Сали Назиф
6. Даниел Димитров
7. Юнуз Хаккъ
2. Общински съвет Исперих задължава комисията в едноседмичен срок от
приемането на решението да изработи и представи Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация мандат 2019-2023 г.
Имате ли други предложения.
Няма.
Моля, който е съгласен проекто решението да стане решение на днешното
заседание да гласува.
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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
29
29
0
0
Общински съвет Исперих прие следното
РЕШЕНИЕ
№2
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1. Избира временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация в състав:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Гюнел Мюсреф
Аксел Кючюк
Росица Митева
Хамди Нурула
Сали Назиф
Даниел Димитров
Юнуз Хаккъ

2. Общински съвет Исперих задължава комисията в едноседмичен срок от
приемането на решението да изработи и представи Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация мандат 2019-2023 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Иматели въпроси, предложения, становища колеги общински съветници.
Заповядайте г-н Димитров
Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
В деловодството на Общински съвет Исперих е получено писмо от Областния
Управител на област Разград относно: определяне на представители от общинските съвети
в Областния съвет за развитие на Област Разград.
/ Писмото бе представено на Председателя на Общински съвет Исперих, който
запозна присъстващите общински съветници с текста на писмото/.
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, колеги чакам предложения.
Заповядайте г-н Димитров.
Адв. Даниел Димитров – общински съветник от БСП.
Правя предложение представител в комисията в Областния съвет за развитие на
Област Разград да бъде досегашния представител Хамди Нурула.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Други предложения.
Заповядайте г-жо Юсуф.
Шенгюл Юсуф – общински съветник от ПП „ Движение за права и свободи“.
Предлагам представител в комисията в Областния съвет за развитие на Област
Разград – Бейти Бекир.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Други предложения?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложението на г-н Даниел Димитров, а именнно: представител в
комисията в Областния съвет за развитие на Област Разград да бъде досегашния
представител Хамди Нурула.
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
29
14
15
0
НЕ СЕ ПРИЕМА
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Подлагам на гласуване предложението направено от Шенгюл Юсуф, а именно:
представител в комисията в Областния съвет за развитие на Област Разград – Бейти Бекир.
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
29
15
14
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№3
На основание чл. 22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.62, ал.3 от
Правилника заприлагане на Закона за регионално развитие и на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Определя за представител в Областния съвет за развитие на Област Разград –
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областен
управител на област 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 Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих
Благодаря на всички общински съветници за доверието, което ми гласувахте.
Желая ползотворна работа на целия Общински съвет.
Закривам заседанието на Общински съвет Исперих проведено на 06.11.2019 година.
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

БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
Председател Общински съвет - Исперих:

Сейде Султанова
Протоколист:
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