ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД

П Р ОТ О К ОЛ
№1

Днес 07.11.2003 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община гр.Завет на
основание чл.23 , ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се
проведе първото заседание на Общинския съвет гр.Завет.
На заседанието присъствуваха всички новоизбрани общински съветници.Освен тях,
участие в работата на Общинския съвет взеха: г-жа Милена Цанева – Заместник областен
управител на Областна администрация с административен център – Разград, Ахтер
Сюлейманов Велиев – новоизбраният кмет на Община гр.Завет, Динчер Османов Къров –
новоизбран кмет на Кметство с.Брестовене, Бехчет Мустафа Хадживели – новоизбран кмет на
Кметство с.Острово, Гюнер Али Юдаи – новоизбран кмет на Кметство с.Веселец, Зелиха Юмер
Руфад – новоизбран кмет на Кметство с.Прелез, Атике Махмуд Ешреф – новоизбран кмет на
Кметство с.Сушево, Ферад Сафет Али – новоизбран кмет на Кметство с.Иван Шишманово,
Ахмед Басри Топчу – Кмет на Община гр. Завет до полагане на клетва от новоизбрания кмет,
членове на Общинската избирателна комисия, представители на пресата, служители при
Общинска администрация гр.Завет.
Преди откриване на тържественото заседание бе пуснат химна на Република България и
всички присъствуващи станаха прави.
Временно изпълняващият длъжността Областен управител г-жа Милена Цанева откри
първото заседание на новоизбрания Общински съвет.Същата приветства
общинските
съветници, Кмета на общината и кметовете на кметства с техния избор. с думите:”Уважаеми
общински съветници, пожелавам Ви да се съобразявате с основните интереси на местната
общност и да вземате мъдри решения, с които превръщате в дела политиката на общината и
населението.
Искам да поздравя от името на Областния управител новоизбрания Кмет на Община г-н
Ахтер Велиев и да му пожелая здраве и кураж да осъществи своите виждания за развитието на
общината, да се радва на подкрепата на общинските съветници и да поднасяте на съвета добри
решения за утвърждаване.
Да благодаря на досегашния Кмет г-н Топчу за добрата работа.
Уважаеми кметове на населени места, пожелавам Ви да бъдете добри стопани и нека
населението да не съжалява за Вашия избор.Това трио – Общински съвет – Кмет на ОбщинаКметове на кметства ще създава основата на местната политика.
Пожелавам Ви да вграждате новото и почитате постигнатото. Новата ситуация, в която е
община Завет като община от състава на Европейския съюз Ви поставя на изпитание и Ви
поднася неизчерпаеми възможности за действие.
Пожелавам Ви успешен мандат 2007 – 2011 година. “
Заместник областният управител покани Председателя на Общинската избирателна
комисия да запознае присъствуващите с резултатите от произведените избори.
Г-ца Нуртен Мехмед – Председател на Общинската избирателна комисия зачете
накратко резултатите от изборите и имената на новоизбраните общински съветници и кметове,
след което официално връчи удостоверенията за спечелен избор на всички общински
съветници, Кмета на Общината и кметовете на кметства .Същите при получаване на
удостоверенията се подписаха в Регистъра на ОИК.

Заместник областният управител г-жа Милена Цанева прикани всички присъствуващи в
залата да станат прави за полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и
кметовете на основание чл.30, ал.1 и чл.38, ал.4 от ЗМСМА. Г-жа Цанева зачете текста на
клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА, а всички общински съветници и кметове повтаряха след
нея. След полагането на клетвата новите избраници, след зачитане на имената им, един по един
подписаха клетвените си декларации, които се съхраняват в архива на Общинския съвет.
Г-жа Милена Цанева
След тази процедура може да се каже, че в Община Завет има кметове и общински
съветници. Давам думата на доайена сред общинските съветници да продължи по-нататък
заседанието на Общинския съвет.
Ръководството на заседанието бе поето от г-н Осман Юсеин - най-възрастният
общински съветник.
Г-н Осман Юсеин даде думата на г-н Ахмед Топчу
за провеждане на ритуала
“Предаване на ключа на град Завет “ на Кмета на Общината г-н Ахтер Велиев.
Ахмед Топчу – Уважаеми съветници, уважаеми кметове, мандат 2003-2007 година беше
един от най-успешните мандати от началото на демокрацията.
Реализираха се много проекти, два от които по САПАРД. В момента се реализира проект
в с.Острово – ремонт на водопроводната мрежа.
Искам да Ви пожелая успешна работа.Уверявам Ви, че Общинска администрация Завет
разполага с квалифицирани специалисти, които са подготви редица проекти, които ще се
изпълняват в следващите 2-3 години.
Ахтер Велиев – честито на всички новоизбрани кметове и общински съветници. През
този мандат ще работим за изпълнение на всички обещания, които сме дали на избирателите.
Желая на всички успешен мандат.
Г-н Велиев честити на всеки един от новоизбраните кметове и съветници новия мандат
и поднесе бележник и химикал на всекиго.
Водещият г-н Осман Юсеин даде думата на г-жа Джумасие Камбурова – общински
съветник през мандат 2003-2007 година.
Г-жа Джумасие Камбурова поздрави новите избраници и заедно с други общински
съветници от предходния мандат, поднесоха цветя на кметовете и общинските съветници.
Водещият даде думата на г-жа Красимира Цвяткова да зачете постъпилата телеграма
от народният представител от Разградски избирателен район г-жа Нигяр Сахлим. Телеграмата
бе зачетена.
Осман Юсеин
Уважаеми съветници, уважаеми кметове,
На мен се падна честта като най- възрастен
общински съветник да водя първото
заседание на новоизбрания Общински съвет.
Първо искам да пожелая на всички Вас здраве и ползотворна работа. . Приканвам Ви
всички заедно и по съвест да дадем своите сили и умения за решаване проблемите на
населението и общината, за да оправдаем доверието , което ни бе гласувано от избирателите на
28 октомври.
Благодаря на гостите, които уважиха със своето присъствие нашето първо заседание.
Пожелавам успешен мандат на Общинския съвет и новоизбраните кметове.
Уважаеми общински съветници,
На първото заседание на Общинския съвет от всичко 17 съветници присъствуват 17.
Налице е необходимия кворум и на основание чл.27, ал.2 от
Закона за местното
самоуправление и местната администрация заседанието е законно и може да взема решения.
На основание чл.23, ал..3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация на първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.

Предлагам като втора точка от дневния ред на настоящето заседание да включим : ”
Избор на Председател на Общинския съвет”.
С последвалото гласуване Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1:
1.Включва като втора точка от дневния ред на настоящето заседание:
Председател на Общинския съвет”.

” Избор на

Гласували за решението - 17.Против – 0/нула/. Въздържали се- 0/нула/
Осман Юсеин
Уважаеми съветници, искам да направя няколко пояснения.
Съгласно чл.24, ал.1 от ЗМСМА , председателят на Общинския съвет се избира от
състава на общинските съветници с тайно гласуване. За избран се счита кандидатът , който е
получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.
В тази връзка ние с Вас следва да утвърдим процедура за провеждане на избор на
председател на Общинския съвет.
Предлагам да изберем комисия за произвеждане на тайния избор в състав от 5
члена. Има ли други предложения.
Други предложения не се направиха.
С последвалото гласуване Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 2:
2.Комисията за провеждане на тайния избор на председател на съвета да се състои от 5/
пет/ члена.
Гласували за решението - 17.Против – 0/нула/. Въздържали се- 0/нула/
Относно състава на комисията се направиха следните предложения:
• Мехмед Хасан – предлагам в комисията да влезе г- н Димитър Ковачев.
• Юлвие Мемишева - предлагам Акиф Джевдет.
• Димитър Ковачев - предлагам Емил Калинова
• Юсеин Руфи - предлагам Зия Ахмед.
• Мехмед Хасан - предлагам Мустафа Добруджан
С последвалото гласуване Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 3:
3.Комисията за провеждане на тайния избор на председател на Общинския съвет да бъде
в състав:
• Димитър Стефанов Ковачев
• Акиф Джевдет Рашид
• Емил Калинов Стефанов
• Зия Ахмед Исмаил
• Мустафа Ахмед Добруджан
Гласували за решението - 17. Против – 0/нула/. Въздържали се- 0/нула/.
Предложения за Председател на комисията по тайния избор.
Мехмед Хасан – предлагам за председател на комисията г-н Акиф Джевдет.

Други предложения не се направиха.
С последвалото гласуване Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 4:
4.Избира за председател на комисията по избора г-н Акиф Джевдет Рашид.
Гласували за решението - 16. Против – 1/един/. Въздържали се- 0/нула/.

Осман Юсеин - Имате думата за предложения за председател на Общинския съвет.
Акиф Джевдет
От името на групата съветници от ДПС издигаме кандидатурата на г-н Мехмед Хасан
Халил за председател на Общинския съвет.
Други предложения не се направиха.
Комисията по избора се оттегли за подготовка на изборните книжа и уточняване на
процедурата на избора.
Председателят на комисията г-н Акиф Джевдет разясни на присъствуващите общински
съветници как ще се проведе избора.На всички съветници бе раздаден по един празен плик и
по една бюлетина с името на кандидата, под което е написано “да” и “Не”. Всеки съветник
следва да посочи своето предпочитание, като посочи един от двата отговора.
Общинските съветници гласуваха.След приключване на процедурата по избора,
комисията отчете получените резултати.От общо гласували 17 общински съветници, гласували
за г-н Мехмед Хасан Халил – 17/седемнадесет/.
С така проведеното гласуване Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 5:
5.На основание чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общинският съвет гр.Завет избира за Председател на Общинския съвет .г-н
Мехмед Хасан Халил
Гласували за решението – 17/седемнадесет/.Против – 0/нула/, Въздържали се – 0/нула/.
Осман Юсеин - Моля, председателят на Общинския съвет да заеме мястото си и да
продължи заседанието.
Мехмед Хасан
Уважаеми колеги,
Благодаря за Вашето доверие. Ние сме избрани да защитаваме интересите на населението
от община Завет и аз съм уверен, че ние заедно ще направим това.
Поради изчерпване на дневния ред в 16.10 часа закривам настоящето заседание на
Общинския съвет.
Преписи от настоящия протокол да се представят на Областния управител на Областна
администрация с център Разград и Районна прокуратура гр.Кубрат.
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