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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   В Ъ Р Б И Ц А 
   9870 гр. Върбица, ул. „ Септемврийско въстание” № 40 ;  
  тел. 05391/ 21-10; 

Препис-извлечение!

П Р О Т О К О Л 
№1 

Днес 04.11.2015 година от 14:00 до 15:30 часа в заседателната зала на общински 
съвет Върбица се проведе първо редовно заседание на Общински съвет Върбица. 

Присъстват 17 общински съветника: 

1. Кадир Назиф Хасан 
2. Бинол Хасанов Пехливанов 
3. Мехмед Хюсеинов Юсуфов  
4. Мустафа Решидов Хюсеинов 
5. Бирсен Еюбов Елманов 
6. Мехмед Сабри Юсуф 
7. Севдалин Бориславов Алдинов 
8. Ерсин Ахмедов Хасанов 
9. Ердинч Ахмедов Исмаилов 
10. Исуф Алиев Газинов 
11. Шемсие Алиева Шабанова 
12. Мехмед Мустафа Мехмед 
13. Стоят Георгиев Димитров 
14. Хълми Ахмед Амза 
15. Сашо Радославов Стайков 
16. Мустафа Халилов Еминов 
17. Емил Иванов Димов 

Отсъстват  0 общински съветника:   

Гости на заседанието бяха заместник областния управител на област Шумен г-н 
Петко Шаренков и Председателя на ОИК г-жа Родинка Тодорова. 
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Заседанието се откри  от зам. областния управител на област Шумен – г-н Петко 
Шаренков. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЙРЯМ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, 
УВАЖАЕМА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, 
УВАЖАЕМИ ГОСТИ ,

Днес, в изпълнение на Заповед № РД -15-126 от 29 октомври 2015г. на областния 
управител на област Шумен, издадена на основание на  чл. 32, ал. 1 от Закона за 
администрацията и чл. 23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, се провежда   първото заседание на новоизбрания Общински съвет – 
Върбица. Имам удоволствието да открия първото заседание на Общинския съвет! 

Г-н Петко Шаренков: ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
С изпратената Ви Покана за първо заседание на Общински съвет Върбица е 

предложен дневен ред от две точки: 

1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, 
кмет на общината и кметове на кметства и подписване на клетвени листи.  

2. Избор на председател на Общинския съвет по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.  

По подадените ми данни от Общинска администрация – Върбица на това първо 
заседание присъстват 17 новоизбрани общински съветници от общо 17. 

Г-н Петко Шаренков: Уважаеми госпожи и господа новоизбрани представители на 
местното самоуправление, искам да Ви поздравя с този избор, да Ви пожелая да 
работите за благото на Община Върбица. Вярвам, че Вие можете да допринесете за 
подобряването на живота на населението в общината. Пожелавам Ви много здраве, 
много упоритост и на добър час.  

Г-н Петко Шаренков: Давам думата на председателя на ОИК – Върбица - г-жа 
Родинка Тодорова да обяви резултатите от местни избори , които се проведоха на 25 
октомври  2015 г. и II тур на 01.11.2015 г., и да връчи удостоверенията на 
новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.  

Г-жа Родинка Тодорова – председател на ОИК – Върбица - Уважаеми г-н  зам. 
Областен управител и граждани, на 25.10.2015 г. и 01.11.2015 г. се проведоха избори за 
местни органи на властта и национален референдум. Изборите бяха проведени при 
нормална обстановка. На основание получените данни от протоколите на секционните 
избирателни комисии, ОИК – Върбица обявява следните резултати: относно избора за 
общински съветници от 9333 гласоподаватели, упражнили правото си на глас са 6270 
избиратели, 4906 действителни гласове, брой мандати за общински съветници – 17. 
Общинската избирателна квота е 289 гласа. Партиите и коалициите участващи в 
разпределението на мандатите са следните: Движение за права и свободи-ДПС – 3267 
гласа,  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – 343 гласа, ПП ГЕРБ – 917 
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гласа. Брой на мандати разпределени между партии и коалиции – 17, а именно както 
следва: Движение за права и свободи-ДПС – 12 мандата,  БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – 1 мандат, ПП ГЕРБ – 4 мандата.  

Г-жа Родинка Тодорова – председател на ОИК – Върбица, обяви за избрани 
следните общински съветници:  

Име, презиме, фамилия Партия/коалиция/

1.Кадир Назиф Хасан Движение за права и свободи-  

2.Бинол Хасанов Пехливанов Движение за права и свободи-  

3.Мехмед Хюсеинов Юсуфов Движение за права и свободи-  

4.Мустафа Решидов Хюсеинов Движение за права и свободи-  

5.Бирсен Еюбов Елманов Движение за права и свободи-  

6.Мехмед Сабри Юсуф Движение за права и свободи-  

7.Севдалин Бориславов Алдинов Движение за права и свободи-  

8.Ерсин Ахмедов Хасанов Движение за права и свободи-  

9.Ердинч Ахмедов Исмаилов Движение за права и свободи-  

10.Исуф Алиев Газинов Движение за права и свободи-  

11.Шемсие Алиева Шабанова Движение за права и свободи-  

12.Мехмед Мустафа Мехмед Движение за права и свободи-  

13.Стоян Георгиев Димитров БСП 

14.Хълми Ахмед Амза ПП ГЕРБ 

15.Сашо Радославов Стайков ПП ГЕРБ 

16.Мустафа Халилов Еминов ПП ГЕРБ 

17.Емил Иванов Димов ПП ГЕРБ 

Г-жа Родинка Тодорова връчи на удостоверенията  на общинските съветници 

Г-жа Родинка Тодорова – председател на ОИК – Върбица - След провеждането на І-ви 
тур на 25.10.2015 г. на основание получените протоколи от всички секционни 
избирателни комисии, ОИК – Върбица обяви за избран за кмет на Община Върбица – 
Мердин Мустафа Байрям, издигнат от ПП ДПС получил 4 286 действителни гласа.  

Г-жа Родинка Тодорова  връчи удостоверението.  

Също така на І-ви тур – 25.10.2015 г. бяха избрани и следните кметове на кметства:  
с. Божурово – Мустафа Мехмедов Мустафов -Движение за права и свободи-ДПС
с.Бяла река -Хюсеин Исмаил Хюсеин- Движение за права и свободи-ДПС
с. Крайгорци- Хасан Мехмед Хасан- Движение за права и свободи-ДПС
с.Кьолмен-Исуф Хюсеин Исуф- Движение за права и свободи-ДПС
с. Ловец- Себахтин Али Мехмед - Движение за права и свободи-ДПС 
с.Маломир- Даниел Трендафилов Перушински -Движение за права и свободи-ДПС
с.Менгишево- Реджеб Джемалов Реджебов -Движение за права и свободи-ДПС
с.Методиево- Мехмед Махмуд Юсеин -Движение за права и свободи-ДПС
с.Нова Бяла река- Муса Алиев Бузгов - ПП ГЕРБ 
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с.Сушина- Нутфи Хасанов Мехмедов- Движение за права и свободи-ДПС 
с.Тушовица -Хъкмет Мурадали Сами-Движение за права и свободи-ДПС 
с.Чернооково- Гюнай Шабанов Якубов - Движение за права и свободи-ДПС

Г-жа Родинка Тодорова  връчи  удостоверенията. 

За участие във ІІ-ри тур на 01.11.2015 г., съгласно ИК бяха допуснати първите двама, 
които са получили най-много действителни гласове. След втория тур, на основание 
получените резултати ОИК – Върбица обявява за избрани:  
Гюлшен Исуфова Бехчетова – кмет на кметство с. Иваново, издигната от ПП ДПС 
Мюзекяр Кязимов Исуфов - кмет на кметство с. Конево, издигнат от ПП ГЕРБ.  
В с.Станянци няма избран кмет. 

Г-жа Родинка Тодорова  връчи удостоверенията

Г-жа Родинка Тодорова - От името на Общинската избирателна комисия пожелавам 
един ползотворен мандат на новоизбраните общински съветници,  кмет на Община 
Върбица, и кметовете на кметства. Беше много приятно да изпълня това наше 
задължение. Още един път, желая успех на всички новоизбрани.  

Г-н Петко Шаренков- Преминаваме към І-ва 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 Върбица,  да станат прави и повтарят клетвата след мен, след което да 
подпишат клетвените листи. 
- "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 Върбица и да работя за тяхното благоденствие. ЗАКЛЕХ 
СЕ!“ 

Г-н Петко Шаренков- Давам думата за поздравления на г-н Мердин Байрям – кмет на 
община. 

Г-н Мердин Байрям: Уважаеми г-н зам. Областен управител , уважаеми съветници , 
кметове , ОИК , общинска администрация и гости искам да изкажа своята благодарност 
към моите избиратели. Пожелавам от сърце на целия общински съвет ползотворна 
работа искам да работите заедно за да оправдаем доверието  на избирателите апела ми 
към   всички вас е да работим заедно и това което сме започнали да продължим   в 
същия дух. Пожелавам на всички здраве и  успешен мандат. 

Г-н Петко Шаренков – каня най-възрастния общински съветник – Мехмед Сабри 
Юсуф да ръководи заседанието. Моля г-н Юсуф да заеме своето място. 

Г-н Мехмед Юсуф –   Уважаеми колеги  преминаваме към втора точка от дневния ред  
избор на Председател на Общински съвет  Върбица.  
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- На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА Общинският съвет избира от своя състав 
председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята 
кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на 
съветниците. 
- Уважаеми колеги пристъпваме към избор на  временна комисия по избора за 
председател на Общински съвет - Върбица.  
Предлагам комисията да бъде в състав от 5 членове.Имате думата уважаеми колеги за 
предложения. Имате ли други предложения? 
Колеги моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -   17;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници –17

Г-н Мехмед Юсуф- моля за вашите предложения уважаеми колеги за членовете на 
комисията. 

Кадир Хасан – предлагам Мехмед Юсуфов 
Мехмед Юсуфов – предлагам Мехмед Мустафа 
Мехмед Мустафа – предлагам Исуф Газинов 
Стоян Димитров – предлагам Ердинч Исмаилов 
Мехмед Юсуфов – предлагам Шемсие Шабанова 

Г-н Мехмед Юсуф -други продложения. Колеги моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -   17;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници –17

Г-н Мехмед Юсуф – моля вашите предложения за Председател на комисията по 
избора. 

Кадир Хасан – предлагам Мехмед Юсуфов. 

Г-н Мехмед Юсуф -други продложения. Колеги моля да гласуваме. 
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Резултати   от   гласуването:   за   -   17;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници –17

Г-н Мехмед Юсуф- моля предложения за Председател на Общински съвет. 
Аз предлагам г-н Кадир Назиф Хасан. 
Имате ли други предложения? 
Моля временната Комисията по избора на председател на общински съвет- Върбица да 
направи подготовката и проведе избора за Председател, след което да обяви 
резултатите от проведеното тайно гласуване. 

Присъстват всички 17 общински съветници. Изготвени са 17 броя бюлетини – тип 
интегрални с имената на предложените за председатели на ОбС и празно квадратче при 
всяко име, в което да се отрази вота – по утвърдената бюлетина.  

Приготвени са и 17 плика, подпечатани с печата на ОбС и подписани от членовете на 
комисията по избора, списък на съветниците, за получаване на изборни книжа по 
азбучен ред и списък за   полагане на  подпис, след като са упражнили правото си на 
глас. 

Г-н Мехмед Юсуф- давам думата на председателя на комисията по избора за 
Председател на ОбС да обяви резултатите. 

След проведеното тайно гласуване Председателя по избора Мехмед Юсуфов обяви 
резултатите.

1. Брой на общинските съветници по списък –17 
2. Брой на гласувалите общински съветници, според положените подписи –  17 
3. Брой намерени пликове в избирателната кутия –17   
4. Брой действителни бюлетини –12 
5. Брой недействителни бюлетини- 5 
6. Брой получени гласове както следва: 
Кадир Назиф Хасан – 12 действителни гласа. 

Мехмед Юсуфов -По резултатите от гласуването стана ясно, че за Председател на 
Общински съвет Върбица е избран Кадир Назиф Хасан. Честито. 

Г-н Мехмед Юсуф- Честито на г- Кадир Хасан и успешен мандат. 
Давам думата на г-н Кадир Хасан. 
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Кадир Хасан- Председател на ОбС 
Уважаеми г-н зам. Областен управител, уважаеми г-н кмет на Община Върбица 
уважаеми колеги съветници, изразявам своята благодарност за оказаното доверие и 
заявявам  готовността си чрез своя опит, професионализъм и усилия да работя за  
интересите на общината.  

Г-н Мехмед Юсуф
Благодаря ви уважаеми съветници с това дневния ред се изчерпва. Закривам първото 
заседание  на Общински съвет Върбица в 15.30 часа. 

Протоколчик:  /П/                                                Председателстващ: /П/ 
              Мелиха Исмаилова                                                               Мехмед Юсуф 


