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П Р О Т О К О Л 
№15 от 05.09.2019 г. 

 
          Днес 05.09.2019г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Никола 

Козлево се проведе извънредно заседание  на Общински съвет Никола Козлево 

за 2019 година. Присъстват Мехмед Аптулла Мехмедали – кмет на село Пет 

могили. 

Председателят на Общинския съвет – Нурхан Осман Али констатира 

наличието на кворум – присъстват 11 (единадесет) съветника. Отсъстват 

Фераим Керим Сали и Нурай Ферудин Реджеб 

След което председателя представи дневния ред и се премина към гласуване 

на следния дневен ред:  

1. Докладна с Вх. № 258 от 04.09.2019г.  

От общо 11 присъстващи съветника с 11 гласа  „за“, 1 гласа „против“, 1 гласа 

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения 

дневен ред.   

По Първа точка от дневния ред – докладна с Вх. № 258/04.09.2019г.- 

относно: Определяне състава на Постоянните комисии към общински съвет – 

Никола Козлево. 

Председателят на общински съвет разясни внесената от него докладна и 

даде думата на присъстващите съветници в зеседателната зала за евентуални 

предложения по така изготвеното предложение за решение. Венка Драганова 

предложи тя да бъде член в комисия “Устройство на територията, 

строителство, етнически въпроси, здравеопазване, евроинтеграция“  вместо 

Нермин Мехмедов Рафиев. След нейното предложение Галин Иванов 

Георгиев предложи Нурай Ферудин Реджеб да бъде председател на комисия  

“Административно–правно обслужване, законност и обществен  ред, гори, 

социални  дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, 

жалби и сигнали”, след неговото предложение Ерджан Февзи Хасан предложи 

председател на комисия “Просвета, култура, младежки дейности, спорт и 

транспорт “ Иванка Господинова Иванова, след него Веселин Валериев 

Ангелов предложи председател на комисия “Устройство на територията, 

строителство, етнически въпроси, здравеопазване,    евроинтеграция “ да бъде 

Себайдин Фикрет Ахмед. 

И след като нямаше други предложения по докладната се премина към 

гласуване. 

От общо 11 присъстващи съветника с 11 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 № 74 
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Общински съвет – Никола Козлево утвърждава следния състав на 

постоянните комисии: 

 

1. Комисия “Просвета, култура, младежки дейности, спорт и 

транспорт “ 

Председател: Иванка Господинова Иванова 

Членове: 

1.1. Ерджан Февзи Хасан 

1.2. Нермин Мехмедов Рафиев 

2. Комисия “Административно–правно обслужване, законност и 

обществен  ред, гори, социални  дейности, предотвратяване и разкриване 

на конфликт на интереси, жалби и сигнали” 

Председател: Нурай Ферудин Реджеб 

Членове: 

2.1. Галин Иванов Георгиев 

2.2. Фераим Керим Сали 

3. Комисия “Бюджет и финанси, стопански дейност и туризъм, 

управление на общинска собственост и земеделие“ 

Председател: Гюлшен Ахмед Ахмед 

Членове: 

3.1. Владимир Димитров Лазаров 

3.2. Неджат Неджиб Ахмед 

4. Комисия “Устройство на територията, строителство, етнически 

въпроси, здравеопазване,    евроинтеграция “ 

Председател: Себайдин Фкрет Ахмед 

Членове: 

4.1. Венка Трифонова Драганова 

4.2. Веселин Валериев Ангелов 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 14:30 

часа. 
 Председател:………………. 

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

         /Е. Коджа Апти/ 

 


