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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 6 

 
от проведенотоизвънредно   заседание на Общински съвет - Исперих на 

31.01.2020 година 
 

Днес 31.01.2020 г. от 17.00 часа в заседателната  залата на Община Исперих се 

проведеизвънредно  заседание на Общински съвет Исперих. . 

  

Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 21 общински 

съветници. Отсъстват общинските  съветници  Екатерина Димитрова, Ридван Джелил, 

Гюнел Мюсреф, Даниел Димитров, Ерол Юмер, Мустафа Рашид, Турхан Ибрям, Ферай 

Ахмедова. Заседанието е насрочено  по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА.  

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Уважаеми колеги, 

 Добре дошли на днешното извънредно заседание.  

Днешното извънредно заседание  ще премине с разглеждане на една точка, а 

именно: 

Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Относно: Образуване на комисия за осъществяване на контрол и проверки по § 2, 

ал.2 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество . 

Има ли други предложения. 

Няма. 

Моля колеги да гласуваме. 

 

 

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 21 21 0 0 
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Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

Относно: Образуване на комисия за осъществяване на контрол и проверки по § 2, 

ал.2 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество . 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Относно: Образуване на комисия за осъществяване на контрол и проверки по § 2, 

ал.2 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество . 

 

Във връзка с изпълнение на Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и НАРЕДБА за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване 

конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/, особено в частта за подлежащите на проверка 

обстоятелства по реда на чл. 16 от НОРИПДУКИ, във вр. с § 2, ал.2 и ал.5 от ДР на 

ЗПКОНПИ на кметове на кметства и общински съветници при Община Исперих, мандат 

2019г.-2023г.   

Воден от горното, като съобразих упражнен контрол по реда на чл. 45, ал. 4 от 

ЗМСМА върху Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023 

г./, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от от ЗМСМА, във вр. с § 2, ал.2 и ал.5 от ДР на 

ЗПКОНПИ, и чл. 16 и чл. 11, ал.2 от НОРИПДУКИ, респ. чл. 35, ал.2 от ЗПКОНПИ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

ОБРАЗУВА КОМИСИЯ за осъществяване на контрол и проверки по реда на чл. 16 

от НОРИПДУКИ, във вр. с § 2, ал.2 и ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ на кметове на кметсва и 

общински съветници при Община Исперих, мандат 2019г.-2023г. в състав: 

1. Хамди Нурула Нурула 

2.Нехрин Исуф Яшар 

3.Нежда Неджат Саар 

4.Танер Сали Закир 

5.Даниел Димитров Йорданов 
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За проверките на декларациите по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ на кметвое на 

кметства и общински съветници при Община Исперих следва да се прилагат чл. 13, ал. 4 – 

7 и ал. 9 от НОРИПДУКИ, като преди това се изпълни разпоредбата на  чл. 40 от 

ЗПКОНПИ. 

Проверката приключва с доклад до председателя на Общински съвет-Исперих 

Докладът следва да отговаря на изискванията на чл. 16, ал. 8 от НОРИПДУКИ и е 

основание за предприемане на действия по осъществяване на последиците от 

несъвместимостта, предвидени в съответните закони 

 

В седемдневен срок от приемането му, настоящото решение да бъде изпратено на 

Кмета на Община Исперих и на Областния управител на Област Разград. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му   

пред Административен съд – Разград по реда на АПК. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

 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 21 21 0 0 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№40 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от от ЗМСМА, във вр. с § 2, ал.2 и ал.5 от ДР на 

ЗПКОНПИ, и чл. 16 и чл. 11, ал.2 от НОРИПДУКИ, респ. чл. 35, ал.2 от ЗПКОНПИ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

ОБРАЗУВА КОМИСИЯ за осъществяване на контрол и проверки по реда на чл. 16 

от НОРИПДУКИ, във вр. с § 2, ал.2 и ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ на кметове на кметсва и 

общински съветници при Община Исперих, мандат 2019г.-2023г. в състав: 

 1. Хамди Нурула Нурула 

2.Нехрин Исуф Яшар 

3.Нежда Неджат Саар 

4.Танер Сали Закир 

5.Даниел Димитров Йорданов 

 

За проверките на декларациите по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ на кметвое на 

кметства и общински съветници при Община Исперих следва да се прилагат чл. 13, ал. 4 – 

7 и ал. 9 от НОРИПДУКИ, като преди това се изпълни разпоредбата на  чл. 40 от 

ЗПКОНПИ. 



 4 

Проверката приключва с доклад до председателя на Общински съвет-Исперих 

Докладът следва да отговаря на изискванията на чл. 16, ал. 8 от НОРИПДУКИ и е 

основание за предприемане на действия по осъществяване на последиците от 

несъвместимостта, предвидени в съответните закони 

 

В седемдневен срок от приемането му, настоящото решение да бъде изпратено на 

Кмета на Община Исперих и на Областния управител на Област Разград. 

 

Настоящото  решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му   

пред Административен съд – Разград по реда на АПК. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Благодаря за присъствието Ви. Поради изчерпване на дневния ред закривам 

извънредното заседание на Общински съвет Исперих. 

 

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 

 

 

 

 Бейти Мюмюн Бекир 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 

 


