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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5, тел.: 05328 20-82 

www. nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg  
 

 

П Р О Т О К О Л 
№08 от 30.05.2019 г. 

 
          Днес 30.05.2019г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе пето редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2019 година.   На 

заседанието присъстват, Хюсеин Якуб – управител на „Еко Система – Никола Козлево“ 

ЕООД, Нихат Фикридин Мехмед – „Организатор на труда“  

Председателят на Общинския съвет – Фераим Керим Сали констатира наличието на кворум 

– присъстват 13 (тринадесет) съветника. 

След това председателя констатира за наличието на една докладна, която е входирана след 

заседанията на постоянните комисии към общински съвет, с Вх. № 186/30.05.2019г., след 

което разясни на присъстващите внесения материал и даде думата на г-н Хюсеин Якуб за 

допълнителни разяснения по докладната. След което се премина към гласуване на следния 

дневен ред:  

1. Питания. Отговор на питания.  

2. Докладна с вх. № 178 от 23.05.2019г. 

3. Докладна с вх. № 186 от 30.05.2019г. 

От общо 13 присъстващи съветника с 11 гласа  „за“, 1 гласа „против“, 1 гласа „въздържал 

се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения дневен ред.   

По Първа точка от дневния ред – питания. Отговор на питания. 

Председателят на общински съвет съобщи на присъстващите, че все още няма заведени 

отговори в деловодството на общински съвет по отправените Питания към общинска 

администрация и даде думата на вносителя на първото питането Стефан Стефанов, той 

също заяви че няма писмен отговор.  

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №178 от 23.05.2019г.- 

относно: Намаляване на възнаграждението на председателя на общински съвет – Никола 

Козлево. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

водещите комисии Неджат Неджиб Ахмед,  Нурхан Осман Али, Сейнур Юсеинов Ахмедов 

и Галин Иванов Георгиев същите заявиха, че членовете на комисиите са разгледали 

докладната и че са дали положително становище по нея.  След като няма други въпроси 

председателя прекрати дебатите и се премина към поименно гласуване.  

От общо 12 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „не гласува“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                  „за“  

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „въздържал се“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „въздържал се“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „въздържал се“ 
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    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „против“  

От общо 13 присъствали с 8 гласа „за“; 3 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, и на 

основание чл. 26, ал. 1, във чл.10, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет Никола Козлево, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 66 

1. Определя месечно възнаграждение на Председателя на общински съвет Никола 

Козлево, в размер на 1300 (хиляда и триста) лева. 

2. Определя работно време, всеки ден от 15.00 часа до 19.00 часа, в деня на провеждане 

на комисии и сесии на общинския съвет от 8.00 до 16.00 часа. 

3. Настоящето решение влиза в сила от избора на Фераим Керим Сали за председател 

на общински съвет Никола Козлево. 

Преди да се премине към следваща точка от дневния ред председателя на водещата 

комисия „Бюджет и финанси, стопански дейности и туризъм, управление на общинска 

собственост и земеделие,, Неджат Неджиб Ахмед заяви, че има предложение чието 

решение да е като поредно към втора точка от настоящият дневен ред на общински съвет 

Никола Козлево. И предложи вече гласуваното намаление на възнаграждението на 

председателя, което е от 250 лева да бъде разпределена на членовете на постоянните 

комисии при общински съвет – Никола Козлево. След като няма други предложения се 

премина към поименно гласуване. 

От общо 13 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                  „за“  

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „въздаржал се“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „въздържал се“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „въздържал се“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „против“ 

    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „за“ 

    Нурхан Осман Али -                           „за“  

От общо 13 присъствали с 9 гласа „за“; 3 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, и 

основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 4 и чл.17, ал.1, ал.2 и ал.3 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет Никола Козлево, общински съвет Никола 

Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 67 

1. Определя възнагражденията на общинските съветници за участие в комисии:  

1.1.За председател на комисия – 80 лв. 

1.2. За членове на комисия – 70 лв. 

2. Настоящето решение влиза в сила от 31.05.2019 година. 

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №186 от 30.05.2019г.-  

относно: Разрешение за покупка на ДМА 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали още веднъж разясни докладната и 

даде думата на присъстващите за допълнителни въпроси. След като няма повече въпроси се 

премина към поименно гласуване. 

От общо 13 гласували поименно е:  
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    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                  „за“  

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „за“ 

    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „за“ 

    Нурхан Осман Али -                           „за“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на 

основание чл. 15, ал. 1, т. 15 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества, 

дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на 

правата на собственост на общината в тях, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 68 

1. Дава съгласие да бъде закупен пътнически автомобил 8+1 местен за нуждите на „Еко 

система – Никола Козлево“ ЕООД на стойност до 15.000 лв. и моторна транбовка на 

стойност до 2.500 лв. Средствата за закупуване на автомобила са от акумулирани от 

дейността на дружеството. 

2. Възлага на управителя на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД да извърши 

необходимите действия по изпълнение на настоящото решение. 

3. На основание чл. 60 от АПК доуска предварително изпълнение на решението. 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 09:40 часа. 

 

 

 

  Председател……….. 

 Протоколчик:………..   /Фераим Керим Сали/ 

         /Емине Коджа Апти/ 


