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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 54 
 

 

от проведено  извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на 

06.11.2018 година 
 

Днес 06.11.2018 г. от 17.00 часа   се проведе извънредно  заседание на  

Общински съвет  Исперих.  

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 23 общински 

съветници. Отсъстват общинските съветници Сибел Джелил, Даринка Романска, Ерол 

Юмер, Зейти Мехмед, Метин Махмудов и Мустафа Рашид. Заседанието е насрочено  по 

реда на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и 

дейноста на Общински съвет Исперих. 

На редовното заседание присъства Кмета на Община Исперих г-н Бейсим Руфад, 

заместник кметовете  на Община Исперих г-жа Нехире Юмер и г-жа Айджан Бейтула, 

Секретаря на Община Исперих г-жа Севим Адем. 

 Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на 

Общински съвет Исперих. 

  

 Въпроси, мнения, предложения по предварително обявения проекто дневния ред 

имате ли колеги? 

 Няма. 

 Моля, колеги да преминем към  гласуване. 

  

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 23 0 0 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих и 

определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

                    

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих и 

определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В Община Исперих е постъпило писмо от Областния управител на област Разград  

за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Исперих на 14.11.2018г. от 13:30 часа.  

Извънредното заседание на общото събрание, ще се проведе в съответствие с 

предложения дневен ред: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер  на вноскта на държавата в 

бюджета за 2019г. , на основание чл.20, ал.3 от Правилник за организацията 

и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

2. Други. 

 

С оглед осигуряването на участие в извънредното заседание на Общото събрание 

на Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих е необходимо да бъде упълномощен представител на 

Община Исперих и да се определи мандата му при гласуване на решенията. 

Съгласно чл.198е ал.3 от Закона за водите, представителят на Общината в 

Асоциацията по ВиК е Кметът, като при невъзможност той да участва, Общинският 

съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на 

Общината на заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по 

ред, определен от Общинския съвет. 
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Предвид гореизложеното, на основание чл.198е ал. 3 от Закона за водите, 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава – адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински 

съвет Исперих, за представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, 

посочени в дневния ред на предстоящото общото събрание на Асоциацията по В и К  на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Исперих на 14.11.2018г. от 13:30 часа , както следва: 

1. Решение : На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във връзка с чл.20, 

ал.3 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциацията 

по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих, приемат решение препоръчителният размер на 

вноската на държавата в бюджета за 2019г. да е в размер на 8 480.89 лв. /осем 

хиляди четиристотин и осемдесет лева и осемдесет и девет стотинки/ – да 

гласува  „ЗА“ 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси към вносителя имате ли колеги? 

Няма. 

Преминаваме към поименнно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Извънредно заседание на 06.11.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих и 

определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД   Въздържал се П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ   Въздържал се П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА     

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     
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16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА   Въздържал се П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

  

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 20 0 3 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 597 

 

С оглед осигуряването на участие в извънредното заседание на Общото събрание 

на Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих е необходимо да бъде упълномощен представител на 

Община Исперих и да се определи мандата му при гласуване на решенията. 

Съгласно чл.198е ал.3 от Закона за водите, представителят на Общината в 

Асоциацията по ВиК е Кметът, като при невъзможност той да участва, Общинският 

съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на 

Общината на заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по 

ред, определен от Общинския съвет. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.198е ал. 3 от Закона за водите, 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава – адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински 

съвет Исперих, за представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, 

посочени в дневния ред на предстоящото общото събрание на Асоциацията по В и К  на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Исперих на 14.11.2018г. от 13:30 часа , както следва: 

1. Решение : На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във връзка с чл.20, 

ал.3 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, приемат решение 

препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета за 2019г. да е 
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в размер на 8 480.89 лв. /осем хиляди четиристотин и осемдесет лева и 

осемдесет и девет стотинки/ – да гласува  „ЗА“ 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря за присъствието на общинските съветници. 

 Поради изтичане на дневния ред закривам извънредното заседание на Общински 

съвет Исперих проведено на 06.11.2018 г. от 17.00 ч. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 


