
 
 
 
 
 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от заседание на Общински съвет - Исперих 
ПРОТОКОЛ  № 1/ 04. 11. 2011 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№1 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т.3,  във връзка с чл. 24, ал. 1, от 
ЗМСМА,  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 
    РЕШИ: 

   Избира Гюнай Хюсмен Хюсмен  за  Председател на Общински съвет –   Исперих. 
           
       Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и 
Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
 
   Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от бявяването 
му пред Административен съд  град Разград по реда на Административно 
процесуалния кодекс. 

 
Избран след тайно гласуване с 25 гласа „за”, „против”- 4, въздържали 
се -няма.                                                                                         

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 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:  
          Председател – Даниел Димитров- БСП 
И членове: 



Гюнел Мюсреф - ДПС 
Осман Осман - ДПС 
Тургай Нури - ДПС 
Айдън Хюсеин - ДПС 
Атанас Дочев Петков - БСП  
Венелин Вутов – ГЕРБ 
Виолета Тодорова - ГЕРБ 
със задача в 14 дневен срок да изготвят и предложат на заседание на 

ОбС – Исперих проекто – правилник за организацията и дейността на ОбС – 
Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за мандат /2011 – 2015/г. 

 
       Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и 
Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
 
       Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от 
обявяването му пред Административен съд  град Разград по реда на 
Административно процесуалния кодекс. 
       Гласували: „за”- 29, „против”-няма, „въздържали се”- няма. 

                                                                       
                                                                      
                                                                   Председател:   
                                                                   Общински съвет – Исперих:    /п/    
                                                                                                            / Гюнай Хюсмен / 
                                                                   
                                                                   Протоколист:   / п / 
                                                                                      /  Къймет Ариф / 

 
 
 
 
 
Вярно с оригинала 
Гл.специалист 
Сътрудник ОбС-Исперих 
       / Къймет Ариф/ 

 


