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Днес 03.11.2011 година от 14.00 часа в заседателната зала на община 

Венец се проведе учредителна сесия  на Общински съвет село Венец. 

На заседанието присъстваха 17 общински съветници от общо 17  в 

ОбС. 

Събранието е редовно на основание чл.27,ал.2 от ЗМСМА.  

Освен общинските съветници на учредителната сесия присъстваха 

още : г-жа Ралица Тодорова – Заместник областния управител на Област 

Шумен, Нехрибан Ахмедова – избрана за кмет на Община Венец и 

новоизбраните кметове на населени места. 

Тържественото заседание бе открито от най-възрастния съветник – 

Муталиб Назифов, който предложи следния, 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  : 

 

1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници. 

2. Полагане на клетва от Кмета на общината. 

3. Полагане на клетва от кметовете на кметства. 

4. Избор на Председател на Общински съвет с.Венец. 

 

 

  Предложеният дневен ред бе приет с 17 гласа “ЗА” от общо 

гласували  17 общински съветници. 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Муталиб Назифов – общински съветник от с.Буйновица, председателстващ 

заседанието: 

Уважаема г-жо Тодорова, уважаеми дами и господа, за мен е висока 

чест и отговорност да ръководя първото заседание на новоизбрания 

общински съвет, мандат 2011-2015 г. Нека с нашата работа през този 

мандат ние отговорим на онези послания, които бяха отправени от 

жителите на община Венец за по-нататъшното им благоденствие и 

просперитет в развитието на нашата община.  

Предлагам всички общо да произнесем клетвата, която се полага от 

общинските съветници. Аз ще чета с молба след мен да повтаряте:  

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 на община Венец и да работя 

за тяхното благоденствие. 

Заклех се! 

Полага се аз да се подпиша първи. Приканвам колегите по списък по 

азбучен ред на имената им да подпишат клетвените листи. 

 



1. Ахмед Шабанов Ибрямов 

2. Бейзат Садък Яхя 

3. Бейхан Ридван Али 

4. Билял Ахмед Халид 

5. Ерджан Нуриев Мустафов 

6. Ердинч Мюмюнов Еминов 

7. Ибрахим Хасанов Османов 

8. Мехмед Мустафа Мехмед 

9. Мехмед Салиев Халилов 

10. Наджие Ариф Кямилова 

11. Назиф Ахмед Сейфула 

12. Сюлейман Мехмед Сюлейман 

13. Февзи Исмет Хамид 

14. Фердун Хамид Хасан  

15. Хамид Хилмиев Халимов 

16. Юсейн Хамидов Мехмедов 

 

Последва подписване на клетвените листи от всички общински 

съветници. Същите листи са приложени към Протокол №1 на ОбС. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Муталиб Назифов: 

А сега искам да се обърна към новоизбраните кмет на община Венец 

и кметове на кметства. Моля, по същата процедура както беше с общинските 

съветници, да повтаряте 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 на община Венец и да работя за 

тяхното благоденствие. 

Заклех се! 

 

Г-жа Нехрибан Ахмедова, избрана за Кмет на Община Венец на МИ 

-2011 г. положи официална клетва, след което подписа и клетвения си 

лист. Същият лист е приложен към към Протокол №1 на ОбС. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Кметовете на населени места положиха официална клетва и подписаха 

своите клетвени листи. Същите листи са приложени към Протокол №1 на 

ОбС. 

 

 

 

 



ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Муталиб Назифов: 

Уважаеми общински съветници на основание чл.24, ал. 1 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация предлагам да 

пристъпим към избиране на председател на Общински съвет Венец. Но 

преди това трябва да изберем комисия по избора на председател на 

Общински съвет. Съгласно чл.10, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Венец следва комисията да бъде в състав от 3 

души – Председател и двама членове. Моля за вашите поименни 

предложения. 

Билял Халид – общински съветник от с.Боян предложи за 

Председател на комисията по избор Ердинч Еминов /общински съветник от 

с.Боян/ и за членове Хамид Халимов /общински съветник от с.Венец/ и 

Бейхан Али /общински съветник от с.Борци/. 

Със 17 гласа „ЗА” от общо гласували 17 общински съветници се прие 

комисията по избора да е в следния състав: 

Председател: Ердинч Еминов /общински съветник от с.Боян/ 

Членове: Хамид Халимов /общински съветник от с.Венец/ 

       Бейхан Али /общински съветник от с.Борци/ 

 

А сега нека комисията да утвърди образец на бюлетина и плик 

подпечатани с печата на общината. 

На основание чл. 11 от Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет Венец всеки общински съветник, партия, коалиция или 

група, представени в общинския съвет могат да издигат кандидатури за 

председател. Нека да започнем с вашите предложения за Председател на 

Общински съвет Венец за мандат 2011-2015 г. 

Мехмед Мехмед – общински съветник от с.Ясенково: 

Аз предлагам за Председател на Общински съвет с.Венец г-н Бейзат 

Яхя – общински съветник от с.Осеновец избран от листата на Партия 

„Движение за права и свободи”. 

 

Муталиб Назифов: 

Има ли други предложения? Ако няма други предложения, нека да 

преминем към гласуването. 

Изборът на Председател ще се осъществи с тайно гласуване. 

Всеки съветник гласува като постави в плик бюлетината с името на 

предпочитания от него кандидат. За избран ще се смята кандидатът 

получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. 

 

 

 



След проведеното тайно гласуване Председателя на Комисията по 

избора обяви следния резултат: 

Гласували са всички общински съветници, нередовни бюлетини 

няма, със 17 гласа „ЗА” за Председател на Общински съвет с.Венец е избран 

Бейзат Садък Яхя. 

 

На основание чл.21, ал. 1, т.3 от ЗМСМА, съгласно чл.24, ал.1 от ЗМСМА от 

общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, 

Общински съвет с. Венец прие 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

1. Избира за Председател на Общински съвет с.Венец – Бейзат Садък 

Яхя – общински съветник от с.Осеновец избран от листата на ДПС. 

 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред в 15.00 часа заседанието бе 

закрито от страна Председателстващия – Муталиб Назифов. 

 

 

 

 

                    Председателстващ   : ____________ 

                       /Муталиб Назифов/ 

 

Протоколист : ______________     

             /Фатме Сали/ 
 

 

 
 


