ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Бейти Мюмюн Бекир
Председател на Общински съвет Исперих
Относно: Избиране на член на ПК по „ Финанси и бюджет“ и ПК по „ Законност и
обществен ред“
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Решение № 202 от 22.10.2021 г. на Общинска избирателна комисия
Исперих и след полагане на изискуемата от чл.32 ал.1 ЗМСМА клетва, в състава на
Общински съвет Исперих се включи нов общински съветник – ТУРГАЙ НАЗИФ
НУРИ, който зае мястото на общинския съветник БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ от листата
на ПП „ Движение за права и свободи“, чиито правомощия бяха предсрочно прекратени
на основание подадено заявление с Вх. № 198/20.10.2021г. от Бейти Кямил Руфат и
писмо с изх. № 199/20.10.2021г на ОбС Исперих и вх. № 132/20.10.2021г. на ОИК
Исперих.
В съответствие с изискванията на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и наложената практика за съобразяване с квалификацията и интересите
на общинските съветници ,с ръководителите на групи обсъдихме попълване състава на
постоянни комисии към общинския съвет. Предложението е съобразено с изискването
за участие на всеки общински съветник поне в една постоянна комисия и съответства
на професионалните познания и на предпочитанията на колегите.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т.1 , чл. 48 ал. 2 ЗМСМА и
чл.29, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
РЕШИ:
1.Освобождава поради предсрочно прекратяване на пълномощията му като
общински съветник БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ от състава на следните постоянни
комисии при Общински съвет Исперих: ПК по „ Финанси и бюджет” и ПК по „
Законност и обществен ред“
2. Избира за член на ПК по „ Финанси и бюджет” и ПК по „ Законност и
обществен ред” ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ.
Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих
Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Бейти Бекир
Председател на Общински съвет Исперих
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