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П Р О Т О К О Л 
№ 11 от 01.07.2021 г. 

 
Днес, 01.07.2021г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно клетвено заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2021 

година. Присъстват: Eшреф Реджеб – Кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – Зам.-

кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево, 

Илиян Илиев и Стефан Стефанов – зам.-председатели на ОИК - Никола Козлево, членовете 

на ОИК – Никола Козлево: Пенка Тончева, Дияна Димитрова, Илхан Ибрям, Бюлент Юмер, 

Кметове на населени места, Петър Димитров – Секретар на община Никола Козлево, Бинас 

Раим – Технически сътрудник – с. Църквица и жители на община Никола Козлево. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги,  уважаеми г-н Реджеб, заместник-кметове, кметове по населени 

места, гости и присъстващи членове на ОИК Никола Козлево. Присъстват 10 от 12 

съветника и мога да открия днешното ни извънредно заседание. Отсъстват: Бисер Ангелов 

Митев и Ахмед Айредин Ахмед. 

Колеги и присъстващи, на днешното ни извънредно заседание клетва ще положат 

обявеният за избран общински съветник и новоизбраният кмет на кметство с. Цани Гинчево 

и се състои от две точки: 

1. Полагане на клетва на новоизбран общински съветник. 

2. Полагане на клетва на новоизбран Кмет на с. Ц. Гинчево.  

 

Както ви е известно, с Вх. № 148/24.06.2021г. в деловодството на Общински съвет – 

Никола Козлево е заведено Заявление от г-н Джемил Мехмед Халил за предсрочно 

прекратяване на правомощията му. На 25.06.2021 год., Общинска Избирателна Комисия 

Никола Козлево проведе заседание и прие Решение № 97, с което предсрочно са прекратени 

пълномощията на г-н Джемил Халил, за избран за общински съветник е обявен следващият 

в листата от ПП ГЕРБ – г-н Пламен Петков Симеонов.   

След проведените на 27.06.2021г. частични избори за кмет на кметство с. Цани 

Гинчево, на основание получените протоколи от секционна избирателна комисия, с 

Решение № 102 от 27.06.2021г., ОИК – Никола Козлево обяви избран за Кмет на кметство    

с. Цани Гинчево г-н Иван Димитров Иванов, издигнат от ПП ГЕРБ. 

Същите следва да получат Удостоверенията си от ОИК – Никола Козлево, които ще 

бъдат връчени от Заместник-председателите на ОИК – Никола Козлево г-н Илиян Илиев и 

г-н Стефан Стефанов.  

 Господа, Пламен Симеонов и Иван Иванов, моля заповядайте отпред за връчване на 

Удостоверенията.“ 

След като зам.-председателите на ОИК – Никола Козлево връчиха Удостоверенията 

и поднесоха своите поздравления на новоизбраните Кмет на населено място и Съветник в 

Общински съвет – Никола Козлево, Председателят на Общински съвет продължи: 

„Съгласно разпоредбите на ЗМСМА, г-н Пламен Симеонов и г-н Иван Иванов 

следва да положат Клетва и да разпишат Клетвен Лист. 
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Моля, повтаряйте 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.“ 

Господа, пожелавам Ви успешен мандат.“ 

След като се изказа, Председателя на общински съвет Нурай Реджеб даде думата на 

Кмета на община Никола Козлево г-н Ешреф Реджеб: 

 „Добър ден първо на всички присъстващи, господа, искам да честитя и на двама Ви, 

пожелавам Ви успешен мандат и успехи във всички начинания. Нека всички заедно да 

работим за благото на жителите на Община Никола Козлево.“   
 

   

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 16:20 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


