ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА
9870 гр. Върбица, ул. „ Септемврийско въстание” № 40 ;
тел. 05391/ 21-10;

ПРОТОКОЛ
№10
Днес 19.09.2018 година от 10:00 до 10:45 часа в заседателната зала на общински
съвет Върбица под ръководството на Председателя на Общински съвет - Върбица
Кадир Хасан, се проведе тържествено заседание на Общински съвет Върбица.

Присъстват 15 общински съветника:
1. Кадир Назиф Хасан
2. Мехмед Хюсеинов Юсуфов
3. Мехмед Сабри Юсуф
4. Мустафа Решидов Хюсеинов
5. Бирсен Еюбов Елманов
6. Севдалин Бориславов Алдинов
7. Шемсие Алиева Шабанова
8. Мехмед Мустафа Мехмед
9. Исуф Алиев Газинов
10. Сашо Радославов Стайков
11. Мустафа Халилов Еминов
12. Емил Иванов Димов
13.Стоян Георгиев Димитров
14. Бинол Хасанов Пехливанов
15. Ерсин Ахмедов Хасанов

Отсъстват 2 общински съветника:
1. Ердинч Ахмедов Исмаилов
2. Хълми Ахмед Амза
Кадир ХАСАН– Председател на Об С
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Уважаеми гости на град Върбица, уважаеми съграждани, уважаеми общински
съветници на основание чл.40 от Наредбата за символиката на град Върбица дните от
18 до 23 септември са празнични дни под надслов „Върбишки културни празници”.
На свое девето заседание общински съвет Върбица, по предложение на кмета на
община Върбица господин Мердин Байрям, взе решение за Удостояване със званието
„Почетен гражданин на град Върбица”.
Днес 19 септември 2018 година на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 23 и чл.40 от Наредбата за
символиката на гр. Върбица откривам Тържественото заседание на Общински съвет
Върбица.
В присъствената книга на общинския съвет са положени 15 на брой подписи
присъстват 15 общински съветници, имаме кворум можем да вземаме решения,
дневния ред ви е раздаден предварително, с една точка, а именно:

Дневен ред раздаден с поканите за свикано заседание

ДНЕВЕН РЕД
ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Върбица”
Кадир ХАСАН- Председател на Об С
Уважаеми съветници имате ли други предложения относно дневния ред? Има ли
други предложения? Видно няма.
Уважаеми съветници подлагам на гласуване дневния ред, който е съгласен, моля да
гласува.
Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за - 15; против - 0; въздържали се - 0,
Общ брой присъстващи общински съветници – 15
На основание чл.27 ал. 3 с явно гласуване Дневния ред е приет.
На заседанието присъстваха много гости, почетни граждани, бивши и ностоящи
граждани на града.
Професор Русанка Петрова - Почетен гражданин на град Върбица.
Доцент Валентин Кулев – Почетен гражданин на град Върбица.
Професор Вачкова – Преподавател в ШУ
Йордан Йорданов – Почетен гражданин на град Върбица.
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Присъстваха още:
Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица
Кметове на населените места, общинска администрация и граждани.
Кадир ХАСАН– Председател на Об С
Уважаеми Госпожи и Господа почетните граждани са отдали значима част от живота
си на културата, нека да продължават да подкрепят развитието на културата и
изкуството в общината.
Наш дълг е да им отдадем, заслуженото, да ги ценим и да се гордеем с тях.
А сега ще ви запозная с решението на Общинския съвет, а именно:
Решение №2 от 19.09.2018 г. Общински съвет Върбица, на основание чл. 21, ал. 1, т.
22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, удостоява
Къна Петрова Бойчева със званието „Почетен гражданин на град Върбица” за
нейния изключителен принос за съхраняване и популяризиране на историческото
развитие на културата в община Върбица, у нас и в чужбина.
Давам думата на кмета на община Върбица г-н Мердин Байрям за приветствено слово.
Г-н Мердин Байрям произнесе привествено слово и прочете биографичните данни за
Къна Петрова Бойчева
Кадир ХАСАН - Председател на Об С
Уважаеми колеги минаваме към най-тържествената част от днешното заседание,
обявяването на званието и връчването на удостоверението се извършва в тържествена
обстановка.
Връчването на удостоверение, почетен знак и плакет ще извърши кмета на община
Върбица Господин Мердин Байрям, моля заповядайте г-жа Бойчева.
Г-н Мердин Байрям Кмет на Община Върбица връчи почетния знак, грамота, плакет и
цветя.
Г-жа Бойчева : Уважаеми Председател на общински съвет, господин Кмет, днес имам
възможност да изразя горещата си благодарност за честта да бъда почетен гражданин
на град Върбица. Приемам тази награда като признание и като израз на уважение към
моята личност.
Благодаря ви от сърце.
Проф. Русанка Петрова - Почетен гражданин на град Върбица
Много се радвам, че отново присъствам на заседание за удостояване със званието
Почетен гражданин, приветствам госпожа Бойчева, тя заслужава и ще ви е от полза,
относно популяризиране на историята на Върбица.
Йордан Йорданов – Почетен гражданин на град Върбица, приветства г-жа Бойчева.
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Кадир ХАСАН - Председател на Об С
Уважаеми колеги, благодаря на всички за участието в днешното тържествено
заседание.
Закривам тържественото заседание на Общински съвет Върбица в 10:45 часа.

Протоколчик:
Джемиле Ниязиева

Председател на ОбС:
Кадир Хасан
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