
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 62 
 

от проведено извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на 

16.10.2015г. от 10.00 часа. 
 

 

Днес 16.10.2015г. / петък / от 10.00 часа в заседателната залата  на Община Исперих се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет - Исперих. 

 

Заседанието на Общински съвет – Исперих започна работа с 16 регистрирали се 

общински съветника от общо 29. Отсъстват общинските съветници: Гюнеил Мюсреф Адил 

Решидов, Айше Саар, Ахмед Закиров, Ахмед Садулов, Бейти Кямил, Зейти Фераим, Осман 

Осман, Сали Сали Мехмед, Самедин Сабит, Тургай Назиф Нури, Хасан Шабан Хасан  иМариян 

Топалов. 

 

Председателстващ на заседанието – Атанас Дочев. 

 

 Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Докладна записка от Атанас Дочев Петков и Хамди Нурула Нурула – заместник председател 

на ОбС – Исперих. 

Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Исперих и 

кметове на кметства. 

 

Атанас Дочев – Председателстващ заседанието на ОбС . Исперих. 

Допълнения към дневния ред има ли? 

Не постъпиха предложения за допълнения. 

Моля да гласуваме. 

 

За – 16   въздържали се – 0  против – 0 
 

ПРИЕМА СЕ 

 Направи се предложение да бъде избран протоколист на заседанието. 

 

 Хамди Нурула – заместник председател на ОбС – Исперих 

 Предлагам за протоколист да изберем – Айдън Хюсеин 

 

 Атанас Дочев – председателстващ заседанието 

 Моля да преминем към гласуване 

 

За – 16   въздържали се – 0   против – 0 

 

ПРИЕМА СЕ 



 

Преминаваме към  разглеждане на докладната от дневния ред. 

/ Председателстващия прочете докладната записка/ 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 



 Атанас Дочев – председателстващ заседанието. 

 Желаещи да вземат отношение по докладната. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 Росица Митева – общински съветник от ГЕРБ. 

 За имената посочени в докладната вносителите поемат отговорност че са подходящи. 

 

 Отговор 

 Атанас Дочев – председателстващ заседанието 

 Те са съгласувани с болшинството от участниците в заседанието и считаме, че са 

подходящи за целта хора. 

 

 Предлагам да преминем към гласуване, което е поименно. 

 Заповядайте. 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

Извънредна сесия на  16.10.2015г.– поименно гласуване 

 

Докладна записка от Атанас Дочев Петков и Хамди Нурула Нурула – заместник председател на 

ОбС – Исперих. 

Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Исперих и кметове 

на кметства. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  - - - - 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  за - - п 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР - - - - 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ - - - - 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ - - - - 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД - - - - 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ за - - п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ за - - п 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ - - - - 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за - - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД - - - - 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за - - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за - - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ за - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР за - - п 

19. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ за - - п 

20. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН - - - - 

21. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД за - - п 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за - - п 

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД - - - - 

24. САМЕДИН САЛИМ САБИТ - - - - 

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ за - - п 



26. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ - - - - 

27. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА за - - п 

28. ХАСАН ШАБАН ХАСАН - - - - 

29. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ за - - п 

 

За – 16                              въздържали се – 0 против - 0 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 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. 

(  

Общинските съветници предложиха да бъде извикана г-жа Нехире Юмер и бъде лично 

уведомена за решението им. 

/ Г-жа Юмер дойде и изслуша решението на общинските съветници и не изказа възражения по 

съдържанието му/ 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

Атанас Дочев – заместник председател на ОбС - Исперих 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО 

 

 

АЙДЪН ХЮСЕИН 

Протоколист на заседанието 

 


