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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  Н И К О Л А  К О З Л Е В О                           
пл. „23-ти Септември” № 5 тел. 05328/20-82, факс: 05328 20 20,  
                              е - mail : obankozlevo@mail.bg asistenta@abv.bg  
 

                         П Р О Т О К О Л  
№ 9 

                                               26.05.2016 г.    
          Днес 26.05.2016 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево 
се проведе пето  редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево. Присъстващи 
бяха още: Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Мехмед Мехмедали – кмет 
на с. Пет могили, Красимир Георгиев – кмет на с. Цани Гинчево,  Селяйдин Исуф – 
кмет на с. Църквица; Красимира Каменова – кмет на с. Красен дол, Недрет Тефик – 
кмет на с. Крива река, Шинаси Назиф  - кмет на с. Каравелово, Насъф Исмаил - кмет на 
с. Ружица, Мехмед Мехмед – кмет на с. Хърсово, Борис Добрев – кметски наместник на 
с. Векилски, Петър Димитров – Секретар на общината, Иван Иванов – заместник кмет 
на община Никола Козлево, Феим Насъф – заместник кмет на община Никола Козлево, 
Иванка Найденова - Директор Дирекция „ФСД и АО“. 
На заседанието присъстваха  13 съветника.  
    Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на 
кворум, откри заседанието и предложи следния дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 351 от 17.05.2016 год.  
2. Докладни с Вх. № 353 от 17.05.2016г. 
3.  Докладна с Вх. № 354 от 17.05.2016 г. 
4.  Докладна с Вх. № 355 от 17.05.2016 г. 
5. Докладна с Вх. № 358 от 19.05.2016 г. 

   От общо гласували 13, с 13 гласа “за” ,с  0 гласа “против”, с  0 гласа “въздържали се” 
Общинският съвет прие  дневния ред. 
По първа точка от дневния ред Докладна с Вх.№351 от 17.05.2016 г. Относно- Редовно 
общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Шумен” АД – гр. Шумен 
 

Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. Членовете на ресорната комисия  изразиха положително становище по 
докладната. След което се пристъпи към поименно гласуване. 
От общо гласували 13, а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за” 
     Фераим Керим Сали                               -“за” 
      Веселин Валериев Ангелов                  - „за“ 
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с покана за редовно общо събрание 
на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. 
Шумен на 09.06.2016 год. от 10,00 часа, Общински съвет Никола Козлево прие 
 

РЕШЕНИЕ № 57 
 

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в редовното общо събрание 
на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. 
Шумен на 09.06.2016 год. от 10,00 часа, а при липса на кворум на 24.06.2016 год. от 10,00 
часа. 

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в редовното общо 
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД 
– гр. Шумен -  Феим Мехмед Насъф – Заместник-кмет на Община Никола Козлево. 

3. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в редовното общо 
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД 
– гр. Шумен да гласува както следва: 
 

П о  т .  1 .  от  дн евни я р ед :  Доклад на съвета на директорите за дейността на 
дружеството през 2015 г. — проект па решение: Общото събрание на акционерите 
приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. – 
„ЗА”;  
 

П о  т .  2 .  от  дн евн ия  р ед :  Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството 
за 2015 г., заверен от регистриран одитор - проект на решение: Общото събрание на 
акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от 
регистриран одитор. – „ЗА”;  
 

П о  т .  3 .  от  дне вни я р ед :  Приемане на консолидирания доклад за дейността за 
2015 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания 
доклад за дейността за 2015 г. – „ЗА”;  
 

П о  т .  4 .  от  дне вни я р ед :  Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет 
за 2015 г., заверен от регистриран одитор - проект на решение: Общото събрание на 
акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от 
регистриран одитор. – „ЗА”;  
 

П о  т .  5 .  от  дн евни я р ед :  Освобождаване от отговорност на членовете на съвета 
на директорите за дейността им през 2015 г. — проект на решение: Общото събрание на 
акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 
дейността им през 2015 г. – „ЗА”;  
 

П о т .  6 .  от  дне вни я р ед :  Избор на регистриран одитор за 2016 г. - проект на 
решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения 
регистриран одитор за 2016 г. – „ЗА”;  
 

П о т .  7 .  от  дне вни я р ед :  Промяна в състава на съвета на директорите — проект 
на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава 
на съвета на директорите. – „ЗА”;  
 

П о  т .  8 .  от  дн ев ния  р ед :  Определяне мандата на новоизбрания съвет на 
директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя 
тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите. – „ЗА”;  
 

П о  т .  9 .  от  дн евни я ре д :  Определяне възнаграждението на членовете на съвета 
на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - проект на решение: 
Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на 
директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две 
средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния 
размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния 
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месец, в съответствие е Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено 
управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това 
не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.– „ЗА”;  
 

П о  т .  1 0 .  от  дн ев ния  р ед :  Промяна в капитала на дружеството - проект на 
решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на 
дружеството. – „ЗА”;  
 

П о  т .  11 .  от  дн евни я р ед :  Промяна в Устава на дружеството - проект на решение: 
Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на 
дружеството. – „ЗА”;  
 

П о  т .  12 .  от  дн ев ни я р ед :   Даване съгласие за започване на процедура по вливане 
по чл. 262 от ТЗ на МБАЛ „Д-р Добри Беров" ЕООД – Нови пазар към „МБАЛ - Шумен" 
АД - проект на решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие да започне 
процедура по вливане по чл. 262 от ТЗ на МБАЛ „Д-р Добри Беров" ЕООД - Нови пазар 
към „МБАЛ - Шумен" АД. – „ЗА”;  
 
По втора точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 353 от 17.05.2016г. Относно- 
Одобряване на съфинансиране за кандидатстване по Инвестиционна програма за 
климата / ИПК/ и закупуване на електромобил за нуждите на Общинска администрация 
село Никола Козлево. Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища 
и въпроси към докладната. 
След като нямаше въпроси към докладната се премина към  гласуване . 
От общо гласували 13 
 С 13 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0  гласа “въздържали се” 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево прие: 

                                                    Решение № 58  
1. Дава съгласие Община Никола Козлево да съфинансира 4000 /четири / 

хиляди лева закупуването на електромобил за нуждите на Общинска 
администрация Никола Козлево по Инвестиционна програма за климата 
/ИПК/; 

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по 
изпълнение на настоящото решение.  

 т. 2 „ На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на 
решението“. 

По трета точка от дневния ред Докладна с Вх. №354 от 17.05.2016г. Относно – 
Определяне на размера на допълнително възнаграждение за прослужено време на Кмета 
на община Никола Козлево. 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. 
Господин Галин Георгиев попита за какво се начислява допълнителното възнаграждение 
на кмета на общината, за  професионален опит или за прослужено време и дали е 
законосъобразно общинския съвет да определя това възнаграждение?  
Председателят на Общинския съвет отговори, че докладните са изпратени в законовия 
срок на Областна администрация гр. Шумен, и от там няма възражение, и може да се 
счита че е законосъобразно, освен това общинския съвет е органа който определя 
допълнителните възнаграждения на кметовете съгласно ЗМСМА.  
След като нямаше други въпроси се пристъпи към поименно гласуване. 
От общо гласували 13, а именно : 
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     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за” 
     Фераим Керим Сали                               -“за” 
      Веселин Валериев Ангелов                  - „за“ 
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински Съвет Никола Козлево прие: 

                                              Решение № 59 
На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински Съвет Никола Козлево реши: 
1. Считано,  от деня на полагане на клетва по чл. 32, ал. 1, от ЗМСМА, определя размер 
на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален 
опит на Ешреф Вели Реджеб допълнително трудово възнаграждение в размер на 342 лева 
месечно за придобит трудов стаж и професионален опит – 19 г. и 3 м. 19% от 1800 лева 
основна заплата. 
 2 . На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението. 
По четвърта точка от дневния ред Докладна с Вх. №355 от 17.05.2016г. Относно 
определяне на размера на допълнително възнаграждение за прослужено време на 
Председателя на Общински съвет Никола Козлево. 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. След като нямаше въпроси се премина към поименно гласуване.  
Господин Стефан Стефанов не участва в дебатите и не гласува поради наличие на 
конфликт на интереси, тъй като докладната го касае пряко. 
От общо гласували 12, а именно : 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за” 
     Фераим Керим Сали                               -“за” 
      Веселин Валериев Ангелов                  - „за“ 
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински Съвет Никола Козлево прие: 

                                              Решение № 60 
На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински Съвет Никола Козлево  
Определя, считано,  от деня на полагане на клетва по чл. 32, ал. 1, от ЗМСМА, размер 
на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален 
опит на Стефан Иванов Стефанов допълнително трудово възнаграждение в размер на 
100,80 лева месечно за придобит трудов стаж и професионален опит – 7 г. и 4 м. 7% от 
1440 лева основна месечна заплата. 
 т. 2 „ На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението“. 
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По пета точка от дневния ред Докладна с Вх. №358 от 19.05.2016г. Относно приемане 
на информация за състоянието и нивото на безработица на територията на община 
Никола Козлево. 
 Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. Господин Галин Иванов Георгиев изрази мнение че не са имали време да се 
запознаят подробно с информацията поради което същата беше изчетена. 
След като нямаше въпроси към докладната се премина към  гласуване . 
От общо гласували 13 
 С 13 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0  гласа “въздържали се” 
Общинския съвет Никола Козлево прие: 

                                            Решение № 61 
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1, т. 22 от правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Никола Козлево, Общински съвет Никола 
Козлево приема информация за състоянието и нивото на безработица на територията на 
община Никола Козлево. 
 
След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието 12:20 часа.  
 
 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 
/Марияна Василева/     /Стефан Стефанов/ 
 


