
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 62 от 16.10.2015г. 
 

РЕШЕНИЕ  
      № 548 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1,т.23,42,ал.6 във връзка с 

ьл.4,изречение второто от ЗМСМА предлагам Общински съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. Избора временнно изпълняващ длъжноста Кмет на община Исперих – 

Нехире Бекир Юмер – заместник кмет на община Исперих, за срок -7 дни 

преди края на мандата до полагане на клетва от новоизбрания кмет и с 

възнаграждението, определено за титуляр. 

2. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с. Белинци – 

Зюлкяр Халим Сюлейман, за срок -7 дни преди края на мандата до полагане на 

клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за титуляр. 

3. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с. Бърдоква – 

Анна Младенова Емилова, за срок -7 дни преди края на мандата до полагане на 

клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за титуляр. 

4. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с. Делчево – 

Седжайдин Мюхфидин Рюстем- за срок -7 дни преди края на мандата до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляр 

5. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с.  Духовец – 

Февзи Салим Раим- за срок -7 дни преди края на мандата до полагане на клетва 

от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за титуляр 

6. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с.  Йонково – 

Кямил Ахмед Мехмед - за срок -7 дни преди края на мандата до полагане на 

клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за титуляр 

7. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с.  Къпиновци – 

Нилифер Мехмед Ахмед - за срок -7 дни преди края на мандата до полагане на 

клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за титуляр 

8. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с.  Лудогорци – 

Назъм Рагуб Феим - за срок -7 дни преди края на мандата до полагане на клетва 

от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за титуляр 

9. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с.  Малко 

Йонково – Мехмед Ахмед Ачбаджак- за срок -7 дни преди края на мандата до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляр 

10. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с.  Малък 

Поровец – Атанас Йорданов Иванов–- за срок -7 дни преди края на мандата до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляр 



11. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с.  Печеница – 

Сема Юмер Хасан –- за срок -7 дни преди края на мандата до полагане на клетва 

от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за титуляр 

12. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с.  Подайва – 

Синан Ружди Селим–- за срок -7 дни преди края на мандата до полагане на 

клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за титуляр 

13. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с.   Райнино – 

Кирил Николов Воденичаров –- за срок -7 дни преди края на мандата до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляр 

14. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с.  .Старо селище 

– Хасан Ахмедов Шукриев –- за срок -7 дни преди края на мандата до полагане 

на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за титуляр 

15. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с.  Тодорово – 

Нурджихан Емин Юсуф–- за срок -7 дни преди края на мандата до полагане на 

клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за титуляр 

16. Избира временно изпълняващ длъжността за кмет на кметство с.  Яким Груево – 

Фикрет Ибрахим Мустафа –- за срок -7 дни преди края на мандата до полагане 

на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за титуляр 

 На основание чл. 60 , ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

взетите по горе решения, с оглед защита на важни обществени интереси. 

 Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 

Областния Управмител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

 

 

 

 

Атанас Дочев 

Заместник Председател на Общински съвет – Исперих 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


