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П Р О Т О К О Л 
№1 от 06.11.2019 г. 

 
          Днес 06.11.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе първото тържествено  заседание  на Общински съвет Никола Козлево. Присъстват: 

проф. Стефан Желев – Областен управител на област Шумен, Иван Иванов – Зам.-кмет на 

община Никола Козлево, Феим Насъф – Зам.-кмет на община Никола Козлево, Петър 

Димитров – Секретар на община Никола Козлево, Ешреф Вели Реджеб – новоизбран Кмет 

на община Никола Козлево, новоизбраните кметове на кметства по населени места, 

новоизбраните съветници на общински съвет – Никола Козлево, Михаил Парталозов – 

Председател на ОИК Никола Козлево, Афизе Сабахгил – Секретар на ОИК, както и всички 

останали членове на ОИК, служители на общинска администрация Никола Козлево и 

жители на община Никола Козлево. 

Заседанието бе открито от проф. Стефан Желев – Областен управител на област 

Шумен: 

„Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми г-н Реджеб, 

уважаеми госпожи и господа кметове на кметства, уважаеми граждани на община Никола 

Козлево, уважаема общинска избирателна комисия, уважаеми гости и журналисти.  

Днес, в изпълнение на моя Заповед № РД-15-122 от 31 октомври 2019г., издадена на 

основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 23, ал.1 от ЗМСМА, тържествено 

се провежда първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Никола Козлево. 

Имам удоволствието да открия първото заседание на общински съвет Никола 

Козлево!“ 

След изказването на проф. Стефан Желев всички присъстващи в заседателната зала 

се изправиха за да изслушат химна на Република България и химна на Европейския съюз.  

След изслушването на двата химна проф. Желев продължи с изказването си: 

 „С изпратената Ви Покана №1 за първото тържествено заседание на Общински съвет 

- Никола Козлево е предложен следния дневен ред: 

1. Полагане на клетва по чл.21, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински 

съветници, кмет на община и кметове на кметства на територията на общината и 

подписване на Клетвен лист от всеки от тях. 

2. Избор на Председател на общински съвет – Никола Козлево по реда на чл.24, ал.1 

от ЗМСМА. 

Съдържанието на дневния ред е регламентиран в Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и е задължителен за първото заседание на 

Общинския съвет. 

По подадените ми данни от общинска администрация на това първо заседание 

присъстват 13 новоизбрани общинки съветници от общо 13. 

Уважаеми дами и господа новоизбрани представители на местното самоуправление, 

искам да Ви поздравя и да Ви пожелая да работите за благото и просперитета на Община 

Никола Козлево. Вярвам, че всички Вие заедно можете да допринесете за подобряването на 

живота на населението в общината. Пожелавам Ви много здраве, много упоритост и на 

добър час!“ 
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След като се изказа г-н Желев даде думата на Предесдател на ОИК – Никола 

Козлево Михаил Парталозов да обяви резултатите от местни избори 2019г. и да връчи 

Удостоверенията на новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на 

кметства. 

Михаил Парталозов: „Уважаеми господин Областен управител, уважаеми общински 

съветници, уважаеми г-н Реджеб, кметове на кметства, уважаеми дами и господа и 

граждани, на 27.10.2019 год. се проведоха избори за местни органи на властта. Изборите 

бяха проведени в нормална обстановка. На основание получените данни от протоколите на 

секционните избирателни комисии, Общинската избирателна комисия – Никола Козлево 

обявява следните резултати: 

 

 Избор на общински съветници:  

ОИК – Никола Козлево, обявява за избрани следните общински съветници: 

- Катилиян Костадинов Костадинов – ПП „ГЕРБ“ 

- Джелил Атавула Ахмед – ПП „ГЕРБ“ 

- Халил Руфат Али – ПП „ГЕРБ“ 

- Юксел Сюлейман Исмаил – ПП „ГЕРБ“ 

- Бисер Ангелов Митев – ПП „ГЕРБ“ 

- Красимира Райкова Колева – ПП „ГЕРБ“ 

- Нурай Ферудин Реджеб – ПП „ГЕРБ“ 

- Али Сабайдин Феим – ПП „ГЕРБ“ 

- Ахмед Айредин Ахмед – ПП „ДПС“ 

- Джеват Джемал Мехмед – ПП „ДПС“ 

- Фахри Салиев Алиев – ПП „ДПС“ 

- Ебазел Юсуф Назиф – ПП „ДПС“ 

- Галин Иванов Георгиев – Коалиция БСП за България“ 

 

След провеждането на местни избори на 27.10.2019г. на основание получените 

протоколи от всички секционни избирателни комисии, ОИК – Никола Козлево обяви 

избран за кмет на Община Никола Козлево – г-н Ешреф Вели Реджеб, издигнат от ПП 

„ГЕРБ“, получил 2497 действителни гласа. 

 

След изказването си г-н Парталозов покани общинските съветници, кметове на 

кметства и кмет на община за да им връчи Удостоверенията. След като им връчи 

удостоверенията и продължи с изказването си: 

„От името на Общинската избирателна комисия пожелавам един ползотворен 

мандат на новоизбраните общински съветници,  кмет на Община Никола Козлево, и 

кметовете на кметства. Беше много приятно да изпълня това наше задължение. Още веднъж 

пожелавам успех на всички! Сега давам думата на проф. Желев, областен управител на 

област Шумен.“ 

 

Проф. Стефан Желев: „Уважаеми госпожи и господа, преминаваме към първа точка 

от Дневния ред – Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните 

общински съветници,  кметовете на кметства и кмета на Общината, подписване на клетвен 

лист. Моля, всички новоизбрани общински съветници кметовете на кметства и кмета на 

Община Никола Козлево,  да станат прави и да повтарят клетвата след мен: 

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и 

законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на 

гражданите от община Никола Козлево и да работя за тяхното благоденствие.“ 
След като всички се изправиха и повториха клетвата след проф. Желев се пристъпи 

към подписването на Клетвените листи.  

Проф. Желев продължи: 
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„На осн. чл.23, ал. 3 от ЗМСМА Първото заседание на новоизбрания общински съвет 

Никола Козлево се открива и ръководи от най-възрастният общински съветник.“ 

 

 

След което покани най-възрастния съветник г-н Фахри Салиев Алиев да води 

заседанието. 

 

След като г-н Фахри Салиев Алиев зае своето място: 

„Първо искам да честитя на всички колеги и кметове новия мандат, пожелавам на 

всички ни успешна и спорна работа и нека всички ние усилено да работим за благото на 

жителите на община Никола Козлево. Както всички знаете ни предстои избор на 

председател на новия общински съвет и поради това, Ви предлагам следния дневен ред: 

1. Приемане на процедурни Правила за избор на Председател на общински съвет  - 

Никола Козлево и утвърждаване на комисия по избора. 

2. Избор на Председател на общински съвет - Никола Козлево. 

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 относно: Приемане на процедурни правила за избор 

на председател на общински съвет – Никола Козлева. 

Г- н Фахри Алиев изчете процедурните правила на съветниците и попита: 

„Има ли нещо неясно по правилата колеги и ако искате нещо да добавите към тях 

моля предложете“ 

След като нямаше възражения и предложения по така предложените правила г-н 

Фахри Алиев продължи: 

„Както вече знаете 1 точка от правилата гласи , че тайното гласуване за избор на 

председател се провежда от избрана комисия в състан от трима члена по един от ПП 

„ГЕРБ“, ПП „ДПС“ и ПП „БСП“ и понеже Галин Иванов Георгиев е единствен от ПП 

„БСП“ той е единия от членовете така, че моля предложете другите двама членове.“ 

След неговото изказване Ебазел Юсуф Назиф предложи Ахмед Айредин Ахмед от 

ПП „ДПС“ за член на комисията, а Бисер Ангелов Митев предложи Джелил Атавула Ахмед 

от ПП „ГЕРБ“, като председател  на комисията. След като нямаше други предложения и 

възражения по така предложения състав на комисията се премина към гласуване.  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и 

на основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

1. Приема Процедурни Правила за избор на Председател на общински съвет – 

Никола Козлево както следва: 

1. Тайното гласуване за избор на Председател на общински съвет – Никола Козлево 

ще се проведе от избрана комисия в състав от трима членове, по един от ПП „ГЕРБ“ ПП 

„ДПС“ и ПП „БСП“. 

2. Гласуването става с 13 бюлетини, на всяка от които са отпечатани трите имена на 

издигнатите кандидати, подредени по азбучен ред, като пред всеки от тях в празно 

квадратче се отбелязва със знак „Х“ предпочитания кандидат. 

3. Бюлетините в текста по 2т. се подписват на гърба от председателя на комисията и 

се раздават на всички общински съветници с празен плик. 

4. Общинският съветник гласува със „за“ чрез поставяне на знак „Х“ в празното 

квадратче срещу името на предпочетения от него кандидат за председател на общински 

съвет. След като постави бюлетината в плик я пуска в изборната кутия. Гласуването се 

отбелязва в изборен  списък, който съдържа имената на всички общински съветници. След 

гласуването общинските съветници се подписват в изборния списък саморъчно. 

5. За недействителни бюлетини се броят бюлетините, както следва: 

5.1. Празен плик;  

5.2. Гласуване за двама или повече кандидати; 
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5.3. Без обозначение на избран кандидат; 

5.4. Бюлетина, от която не може да се направи ясен извод за кого е гласувано; 

 

 

5.5. Бюлетина в изборната кутия без плик; 

5.6. Бюлетина без подпис на гърба от председателя на комисията. 

6. За избран се смята кандидата, който е получил повече от половината гласове от 

общия брой на съветниците. 

7. Изборната комисия съставя Протокол и обявява резултатите от избора. 

8. В случаите, когато има повече от две кандидатури, след като се обяви резултата от 

проведения избор, ако няма избран председател на първия тур, се провежда повторен избор 

по време на същото заседание между двама кандидати, получили най-много гласове. Ако 

кандидатурите са две и след първото гласуване няма избран председател, повторен избор се 

провежда след почивка за консултации между политическите сили и повторно номиниране 

на кандидати за председател на общински съвет. 

2. Одобрява комисия по избора на Председател на общински съвет – Никола Козлево 

в състав  както следва: 

Председател: Джелил Атавула Ахмед – ПП „ГЕРБ“ 

Членове: Ахмед Айредин Ахмед – ПП „ДПС“ 

                Галин Иванов Георгиев – ПП „БСП“ 

 

По втора точка от дневния ред – относно: Избор на Председател на общински съвет 

– Никола Козлево.  

Преди да се премине към втора точка от дневния ред Стефан Стефанов поиска 

думата след като му се предостави възможност за изказване той заяви: 

„Първо искам да честитя на новия общински съвет като един бивш председатели на 

ОбС, надявам се дано  не завършите мандата като бившите Ви колеги, пожелавам Ви много 

успехи и задружна работа. На г-н Реджеб му пожелавам успешен мандат и искам пред 

всички да се извиня на него и семейството му. Г-н Реджеб ако съм засегнал или обидил Вас 

или някой от членовете на семейството Ви по време на предизборните кампании, Ви се 

извинявам и отново Ви пожелавам успешен мандат и да работите за благото на общината.“  

Водещия на зеседанието г-н Фахри Алиев: „След като утвърдихме Правилата и 

определихме състава на комисията колеги моля за вашите предложения  за Председател на 

общински съвет.“ 

Джелил Атавула Ахмед: „Смятам, че най - подходящ за председател на общински 

съвет е Нурай Ферудин Реджеб от ПП „ГЕРБ“ 

След неговото предложение не постъпиха други предложения и се премина към 

процедурата по избора. Комисията зае своето място, председателя г-н Атавула подписа 

гърба на бюлетините, след което те бяха раздадени на съветниците. След като всички си 

отразиха вота и бюлетините бюха пуснати в урната комисията по избора на председател 

отчете резултата и г-н Атавула, като председател на същата комисия го съобщи. 

Джелил Атавула: „Колеги, както всички видяхте изваждането и отчитането на 

бюлетините от урната, Ви обявявам следния резултат:  

От 13 валидни бюлетини: 13 бюлетини „за“ – Нурай Ферудин Реджеб 

0 бюлетини „против“ 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, общински съвет реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

 

 Общински съвет – Никола Козлево избра за Председател на Общински съвет Никола 

Козлево Нурай Ферудин Реджеб. 

 

След направения избор г-н Нурай Реджеб зае своето място и каза: 
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„Колеги благодаря на всички Ви за гласуваното ми доверие“ 

 

 

 

След него се изказа г-н Ешреф Реджеб: 

„Първо искам да честитя на всички новия мандат, пожелавам на всички ни успех и 

нека заедно да работим за интересите на жителите на община Никола Козлево.“  

 

След него Нурхан Осман Али: 

„Поздравявам всички Ви и Ви пожелавам успешен мандат.“ 

  

 

Поради изчерпване на дневния ред председателстващия закри заседанието в 

11:00 часа. 

 

 

 

                                                                     Председателстващ: ……………………… 

   Фахри Салиев Алиев 

          (съгласно чл.23,ал.3 от ЗМСМА) 

 

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Коджа Апти) 


