ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 16
от проведеното извънреднио заседание на Общински съвет - Исперих на
05.10.2020 година
Днес 05.10.2020 г. от 10.00 часа се проведе извънредно заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Заседанието е свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал.1, т.1 от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-20923г.
За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 16 общински
съветници. Отсъстват общински съветници: Айдън Хюсеин, Емин Шабан, Енис Али, Ерол
Юмер, Мустафа Рашид, Росица Митева, Сали Назиф, Свгин Халил, Сибел Джелил,
Турхан Ибрям, Нехрин Яшар, Хамди Нурула, Христо Аргилов.
Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на
Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения по проекто дневения ред имате ли?
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване на дневения ред
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от ЗМДВИП с
резултат от гласуването:
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Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Полагане на клетва от избран Кмет на Кметство с. Къпиновци, общ. Исперих
на новите и частични избори, произведени на 27.09.2020г.
На основание чл. 38,ал.5 от ЗМСМА « При произвеждане на частични избори
предложение трето за кмет на кметство новоизбрания кмет полага клетва по чл. 32,
ал.1 от ЗМСМА. Пълномощията на кмета на кметство възниква от полагането на
клетва.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Клетвата не е формален акт, а важен знак към хората, които са Ви грасували
доверие с убеждението, че ще защитавате правата им, ще бъдат над интересите им.
С писмо Изх. № 40 от 28.09.2020г. Общинската избирателна комисия – Исперих ви
представя Удостоверение № 1 от 27.09.2020г., с което ни уведомява, че г-н Зейти
Сюлейман Адем издигнат от Движението за права и свободи е избран за Кмет на
кметство с. Къпиновци.
Заместник Председателя на ОИК – Исперих г-жа Джанан Родоплу връчи
Удостоверението на избрания Кмет на кметство с. Къпиновци.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Предлагам всички да станем.
Повтаряйте след мен г-н Адем

„ 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 положи и удостовери с подписването на клетвен лист новоизбрания Кмет
на Кметство с. Къпиновци.
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 Бекир
Председател на Общински съвет Исперих
Протоколист:
/ Сейде Султанова/

