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П Р О Т О К О Л 
№2 от 14.11.2019 г. 

 
          Днес 14.11.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно заседание  на Общински съвет Никола Козлево. Присъстват: Иван 

Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево, Кмет с. Пет могили Мехмед Аптула 

Мехмедали  и жители на община Никола Козлево. 

Председателя на общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден уважаеми колеги, уважаеми г-н Иванов след като имаме кворум мога да 

открия първото ни извънредно  заседание. Присъстват 13 съветника от 13 

Имаме една входирана докладна от мен като вносител, която се отнася за състава на 

постоянните комисии, които са към общински съвет Никола Козлево. Ние трябва да го 

утвърдим този състав за да можем да продължим с нашата работа за напред. 

И така колеги предлагам на Вашето внимание следния дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 244 от 12.11.2019г.   

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 докладна с Вх. 244 от 12.11.2019г.- относно: 

Определяне състава на Постоянните комисии към ОбС Никола Козлево. 

След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни внесената от него 

докладна по горе той продължи: 

„Колеги има я доклодната пред вас, аз съм разпределил членовете по моя преценка, 

но ако имате други предложения или възражения по нея кажете.“ 

 

 „След като нямате възражения или други предложения моля да гласуваме с вдигане 

на ръка докладна с Вх. № 244/12.11.2019г.“  

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

на основание  чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,  общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Общински съвет – Никола Козлево утвърждава следния състав на постоянните 

комисии: 

 

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

Председател: Катилиян Костадинов Костадинов 

Членове: 

1.1. Красимира Райкова Колева 

1.2. Джеват Джемал Мехмед 

2. Комисия “Административно–правно обслужване, законност и 

обществен  ред, гори, социални  дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт 

на интереси, жалби и сигнали” 

Председател: Джелил Атавула Ахмед 
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Членове: 

2.1. Галин Иванов Георгиев 

2.2. Юксел Сюлейман Исмаил  

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

общинска собственост и земеделие“ 

Председател: Халил Руфат Али 

Членове: 

3.1. Али Себайдин Феим 

3.2. Ебазел Юсуф Назиф 

4. Комисия “Устройство на територията, строителство, етнически въпроси, 

здравеопазване,    евроинтеграция “ 

Председател: Бисер Ангелов Митев 

Членове: 

4.1. Фахри Салиев Алиев 

4.2. Ахмед Айредин Ахмед 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 10:30 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)   

           

 

Протоколчик: …………...………… 

                 (Емине Коджа Апти) 


