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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 
№ 7 от 19.05.2017 г. 

          Днес 19.05.2017 г. от 15.30 часа в заседателната зала на Община Никола 

Козлево се проведе трета извънредна сесия  на Общински съвет Никола Козлево 

за 2017 година. На заседанието присъстват  Петър Димитров – секретар  на 

община Никола Козлево, Мехмед Мехмедали – кмет на с. Пет могили и 

Йорданка Добрева – кандидат  за временно изпълняващ длъжността Кмет на 

кметство в с. Цани Гинчево. 

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира  кворум, 

присъстват 9 (девет) съветника. Отсъстват Гюлшен Ахмед Ахмед, Веселин 

Валериев Ангелов, Галин Иванов Георгиев и Иванка Господинова Иванова, 

които отсъстват по уважителни причини.  

След което председателя на общински съвет Никола Козлево  предложи 

гласуване на следния дневния ред: 

1. Докладна с Вх. № 147 от 18.05.2017 година - относно избиране на 

временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Цани Гинчево. 

2. Докладна с Вх. № 149 от 18.05.2017 година относно - издаване на 

разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир 

“Каравелово“, ПИ № 000370 и № 000139 попадащ в землището на с. 

Каравелово и с. Красен дол, общ. Никола Козлево с цел „Извършване на  

екстензивно риборазвъждане, любителски и спортен риболов. 

с 9 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ Общински съвет Никола 

Козлево прие така предложения дневен ред.   

По първа точка  приемане на докладна с вх. № 147 от 18.05.2017 година - 

относно избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. 

Цани Гинчево.  

Председателя на общински съвет Стефан Стефанов  даде думата на председателя 

на водещата комисия,   същата заяви, че няма забележки по докладната, след 

което председателят на общински съвет даде дума на кандидата за  временно 

изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Цани Гинчево. 

Госпожа Йорданка Добрева се представи на съветниците и на присъстващите в 

залата с кратко резюме. След изложените разяснения присъстващите съветници  

на общински съвет пристъпиха към гласуване: 

От общо 9 гласували: 

С 9 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,и на основание чл.42, ал. 

6  от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево, реши:   

РЕШЕНИЕ №66 

1. Избира Йорданка Динкова Добрева за временно изпълняващ длъжността 

Кмет на кметство с. Цани Гинчево. 

2. Определя месечно трудово възнаграждение в размер на 600 лева. 
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3. С оглед защитата на интересите на жителите на с. Цани Гинчево и на 

основание чл.60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на 

настоящото Решение, считано от 22 май 2017 година.  

По втора точка приемане на докладна с Вх. № 149 от 18.05.2017 година относно 

издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир 

“Каравелово“, ПИ № 000370 и № 000139 попадащ в землището на с. Каравелово 

и с. Красен дол, общ. Никола Козлево с цел „Извършване на  екстензивно 

риборазвъждане, любителски и спортен риболов. 

Председателят на общински съвет Никола Козлево даде думата на водещата 

комисия, същата заяви че няма забележки по докладната.  

След изказването на комисията и  изложените разяснения присъстващите 

съветници на общински съвет преминаха към поименно гласуване: 

От общо 9 гласували поименно: 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“отсъства” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„отсъства“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

    Ерджан Февзи Хасан                       -“за” 

    Галин Иванов Георгиев                         -„отсъства” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„отсъства” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за“ 

С 9 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона 

за водите, общински съвет Никола Козлево, реши:  

РЕШЕНИЕ №67 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 

52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите да бъде издадено разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект – язовир “Каравелово“, ПИ № 000370 и № 000139 

попадащ в землището на с. Каравелово и с. Красен дол, общ. Никола Козлево с 

цел „Извършване на  екстензивно риборазвъждане, любителски и спортен 

риболов. 

 2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението на настоящото Решение. 

 Приложение: Преценка по чл. 62, ал. 1 от ЗВ. 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 16:10 

часа. 

 
 

ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


