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П Р О Т О К О Л 
№11 от 25.07.2019 г. 

 
          Днес 25.07.2019г. от 09.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе седмо редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2019 година. На 

заседанието присъстват  Иван Иванов – зам. кмет на община Никола Козлево,  Джемил 

Азис – Директор на „ОП Никола Козлево“,  и кметове на кметства по населени места. 

Председателят на Общинския съвет – Фераим Керим Сали констатира наличието на кворум 

– присъстват 11 (единадесет) съветника, - отсъстват: Галин Иванов Георгиев и Сейнур 

Юсеинов Ахмедов.  

Председателя представи на съветниците постъпила докладна с Вх. № 227/24.07.2019 год. за 

прекратяване предсрочно на правомощията  му.  Освен това съгласно Покана с Изх. № 

226/22.07.2019г. има постъпили три докладни от общинска администрация. Председателя 

предложи  докладна с Вх. № 227/24.07.2019 год. да бъде включена като първа точка от 

дневния ред на заседанието.  

От общо 11 присъстващи съветника с 7 гласа  „за“, 3 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ 

Общински съвет Никола Козлево прие така предложения дневен ред: 

1. Докладна с Вх.  № 227 от 24.07.2019г. 

2. Докладна с вх. № 223 от 18.07.2019г. 

3. Докладна с Вх. № 224 от 18.07.2019г. 

4. Докладна с вх. № 225от 18.07.2019г. 

Поради това, че първа точка от дневния ред касае прекратяване предсрочно правомощията 

на председателя  се премина към избор за временно изпълняващ длъжността Председател 

на общински съвет Никола Козлево до избора на нов.    

Предложен съветник за временно изпълняващ длъжността Председател на ОбС беше: 

Стефан Иванов Стефанов 

След топва се премина към гласуване: 

От общо 11 гласували, с 11 гласа „за“,  0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ 

за временно изпълняващ длъжността Председател на общински съвет Никола Козлево до 

избора на нов, беше избран Стефан Иванов Стефанов. 

След направения избор Стефан Иванов Стефанов предложи комисия по избора в състав: 

    Членове: Гюлшен Ахмед Ахмед, Себайдин Фикрет Ахмед, Нурай Ферудин Реджеб 

След поведено гласуване  От общо 11 гласували, с 11 гласа „за“,  0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“, бе избрана комисия по избора. Същата прие правила по своята работа и 

утвърди бюлетина за прекратяване предсрочно на правомощията  на председателя. 

Водещия заседанието Стефан Стефанов предложи избора да се проведе в закрито заседание 

поради липса на готовност за гарантиране на тайната на вота на съветниците. 

От общо 11 гласували, с 7 гласа „за“,  3 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“, общински 

съвет прие избора да се проведе в закрито заседание. 

След като се изготвиха бюлетините се престъпи към тайно гласуване за прекратяване 

предсрочно на правомощията  на председателя. В резултат от проведеното тайно гласуване. 

От общо 11 гласували, с 7 гласа „за“,  3 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“, и на 

основание чл. 24, ал.3, т.2, и чл.24, ал.1 от ЗМСМА, 

общински съвет Никола Козлево реши:   
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РЕШЕНИЕ № 71  

Общински съвет Никола Козлево прекратява предсрочно правомощията на Фераим Керим 

Сали, като Председател на общински съвет – Никола Козлево. 

След направения избор водещия заседанието уведоми съветниците, че се влиза в процедура 

за избор на нов Председател на общински съвет – Никола Козлево.  

След като се определи комисията по избор на Председател на общински съвет Никола 

Козлево, председателя по заместване даде думата на съветниците за предложения за нов 

председател на общински съвет. Предложените имена бяха Фераим Керим Сали, Стефан 

Иванов Стефанов, Неджат Неджиб Ахмед и Нурхан Осман Али. 

След направените предложения отвод си направиха Стефан Иванов Стефанов и Неджат 

Неджиб Ахмед. След направените отводи се премина към избор на нов председател - от 

общо 11 гласували: 

Фераим Керим Сали – получи - 5 гласа „за“; 

Нурхан Осман Али – получи – 3 гласа „за“;  

Не действителни гласове – 3 броя 

Съгласно ЗМСМА за избор на председател е нужно мнозинство от 7 гласа за избор. От така 

получените резултати водещия заседанието обяви, че няма избран председател, поради 

което същия предложи да се проведе извънредно заседание на 15.08.2019 год. от 10:00 часа 

за избор на председател. Ерджан Февзи Хасан предложи избора да се проведе на 

29.08.2019г. по време на редовната сесия на общински съвет от 15:00 часа.  

По така постъпилите предложения  от общо 11 гласували, с 6 гласа „за“,  5 гласа „против“, 

0 гласа „въздържал се“, беше решено да се проведе извънредно заседание на 15.08.2019 год. 

от 10:00 часа, с една единствена точка избор на председател. 

  

 

Поради не избран председател водещия заседанието го закри в 10:30 часа. 

 

 

 

 

 

Временно изпълняващ длъжността Председател                                      Протоколчик:……….. 

на общински съвет Никола Козлево …………….                                              /Е. Коджа Апти/ 

                                        /Стефан Стефанов/ 

    

 


