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П Р О Т О К О Л 
№14 от 02.09.2019 г. 

 
          Днес 02.09.2019г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Никола 

Козлево се проведе извънредно заседание  на Общински съвет Никола Козлево 

за 2019 година. Присъстват Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, 

Иван Иванов – зам. кмет на Община Никола Козлево, Феим Мехмед Насъф – 

зам. кмет на община Никола Козлево, Бюлент Юмер – Директор на ОП 

„Социални дейности“, Джемил Азиз- Директор ОП „Никола Козлево“, Стефан 

Желев – Областен управител на област Шумен, Юриста на областна 

администрация – гр. Шумен, Пенка Христова Тончева – представител на ОИК 

– Никола Козлево  и Мюждет Шабан – спец. „Екология и опазване на горите“.  

Председателстващият на Общински съвет – Никола Козлево Неджат Неджиб 

Ахмед покани присъстващите новоизбрани съветници да положат клетви  и да 

подпишат клетвените си листи.  След полагане на клетва и подписването на 

клетвените листи двамата съветници заеха своите места. След което 

председателстващия представи следния дневен ред: 

1т. Утвърждаване на правила и комисия по провеждане на избора. 

2т. Избор на Председател на общинки  съвет. 

 След като няма други предложения се премина към гласуване на предложения 

дневен ред: 

От общо 13 присъстващи съветника с 13 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения 

дневен ред.   

По първа точка от дневния ред – Утвърждаване на правила и комисия 

по провеждане на избора. 

Председателстващия Неджат Неджиб Ахмед предложи правила които бяха 

приети на предходното заседание да важат и при този избор. Нямаше 

възражения от страна на присъстващите съветници, след това той предложи 

комисия в състав: 

Председател: Гюлшен ахмед Ахмед 

Членове: Себайдин Фикрет Ахмед и Нурай Ферудин Реджеб 

От общо 13 присъстващи съветника с 13 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“,  и на основание  чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, общински съвет 

Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 72 

 

1 Утвърждава  правила за избор на председател; 

2 Избира временна комисия по провеждане на избора в състав: 

Председател: Гюлшен ахмед Ахмед 
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Членове: Себайдин Фикрет Ахмед и Нурай Ферудин Реджеб 

По втора точка от дневния ред – Избор на Председател на общинки  

съвет. 

На основание чл. 4 от утвърдените правила се пристъпи към издигане на 

кандидатури.  

Бяха предложени следните кандидати: 

Иванка Господинова Иванова предложи – Гюлшен Ахмед Ахмед 

Владимир Димитров Лазаров предложи – Неджат Неджиб Ахмед 

Галин Иванов Георгиев предложи – Себайдин Фикрет Ахмед 

Веселин Валериев Ангелов предложи – Нурхан Осман Али 

След направените предложения Гюлшен Ахмед Ахмед и Себайдин Фикрет 

Ахмед дадоха отвот от своите номинаци, след което председателстващият г-н 

Ахмед обяви 10 минутна почивка за подготовка на бюлетините. 

След като бяха изготвени бюлетините комисията по избор на Председател на 

общински съвет Никола Козлево с председател Гюлшен Ахмед Ахмед и 

членове Себайдин Фикрет Ахмед и Нурай Ферудин Реджеб заеха своите места 

до урната  и избора започна. След което същата комисия преброи бюлетините. 

От общо 13 гласували, с 7 гласа „за“ – Нурхан Осман Али 

От общо 13 гласували, с 6 гласа „за“ – Неджат Неджиб Ахмед 

От общо 13 гласували, с 0 гласа „не валиден“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 

и чл. 24, ал. 1  от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 73 

 

Общински съвет – Никола Козлево избра за Председател на  Общински 

съвет - Никола Козлево Нурхан Осман Али.  

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 11:10 

часа. 
 Председател:………………. 

Протоколчик:………..           /Нурхан Осман Али/ 

         /Е. Коджа Апти/ 

 


