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П Р О Т О К О Л 
№16 от 25.09.2019 г. 

 
          Днес 25.09.2019г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Никола 

Козлево се проведе извънредно заседание  на Общински съвет Никола Козлево 

за 2019 година. Присъстват Иван Иванов – зам. кмет на община Никола 

Козлево, Феим Насъф – зам. кмет на община Никола Козлево, Петър 

Димитров – секретар на община Никола Козлево, Мюждет Шабан – спец. 

„Екология и опазване на горите“, Йордан Добрев – гл. спец. „УТ и ИН“, Айхан 

Недим Ахмед – спец. „УТ“,  Рейхан Юсуф – гл. спец. „УТ и НС“, Нихат 

Фикридин – служител в ОП „Никола Козлево“,  Мехмед Аптулла Мехмедали – 

кмет на село Пет могили, Недрет Тефик – кмет с. Крива река, Насъф Халил – 

кмет с. Ружица, жители на община Никола Козлево и предложените лица от 

общинска администрация за времено изпълняващи длъжността кметове на 

кметства по населени места. 

Председателят на Общинския съвет – Нурхан Осман Али констатира 

наличието на кворум – присъстват 10 (десет) съветника. Отсъстват Фераим 

Керим Сали и Галин Иванов Георгиев и Ерджан Февзи Хасан. 

След което председателя обясни на съветниците, че днешното заседание ще се 

състои от една единствена точка, която се отнася за избора на временно 

изпълняващи длъжността кметове на  кметства по населени места. След това 

заяви, че в делеводството на общински съвет са входирани две докладни с Вх. 

№ 281/24.09.2019г., на която вносителя е той и докладна с Вх. № 

284/25.09.2019г. от Иван Иванов – зам кмет. И понеже и двете докладни се 

отнасят за избора на временно изпълняващи длъжността кметове на  кметства 

по населени места, но с различни решения,  председателя предложи общински 

съвет да глусува коя от двете да се разглежда на днешното заседание. Преди 

да се премине към гласуване Иван Иванов поиска думата като вносител на 

докладна с Вх. № 284/25.09.2019г. за да разясни защо е внесена часове преди 

заседанието. Г-н Иванов  първо каза, че докладната е с днешна дата 

25.09.2019г. понеже ОИК на 24.09.2019г. към 16:00 часа нямаха все още 

прието решение, заседанието им бе насрочено за 17:30 часа, следователно 

няма как да се внесе докладна, второ в решението на председателя е 

пропуснато с. Пет могили, трето предложените от г-н Али, предложените лица 

в решението са без изписани  ЕГН, предвид което те няма как да бъдат 

идентифицирани, следващия пропуск е че няма посочен временно изпълняващ 

длъжността кмет на община Никола Козлево. Също така в решението 

предложено от г-н Нурхан Али не е посочено правното основание за 

предварително изпълнение на предложеното решение. Имайки предвид 

констираните пропуски в докладната внесена от председателя на общински 
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съвет, смятам че тя е изготвена не коректно и не би следвало да бъде точка в 

дневния ред. След изказването на Иван Иванов председателя на общински 

съвет му отговори като каза, че и други общини не са цитирали въпросното 

основание за предварително изпълнение на решението и добави че той няма 

юридическо образование и поради това си оттегля докладната. 

След прекратяването на дебатите и изказванията се премина към гласуване на 

следния дневен ред:  

1. Докладна с Вх. № 284 от 25.09.2019г.  

От общо 10 присъстващи съветника с 10 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения 

дневен ред.   

По Първа точка от дневния ред – докладна с Вх. № 284/25.09.2019г.- 

относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и 

кметове на кметства. 

Председателят на общински съвет заяви, че  даде думата на присъстващите за 

други предложения и въпроси към внесената доклодна. 

След като нямаше други предложения и въпроси  по докладната се премина 

към гласуване на първото решение  по докладна с Вх. № 284/5.09.2019г. 

От общо 10 присъстващи съветника с 9 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа 

„въздържал се“,  и на основание  чл. 42, ал. 1, т. 11 и ал. 8 във връзка с чл. 42, 

ал. 6, изречение второ от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 75 

 

1. Избира Феим Мехмед Насъф – Заместник-кмет на община Никола 

Козлево за временно изпълняващ длъжността кмет на община Никола Козлево 

за срок до полагане на клетва на новоизбраният кмет на община Никола 

Козлево. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, за периода в който лицето 

изпълнява длъжността кмет на община, определя месечно трудово 

възнаграждение в размер съгласно Решение на Общински съвет – Никола 

Козлево № 13 по Протокол № 01 от 31.01.2019г. 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение 

на настоящото решение. 

 

След като приключи гласуването по първото решение председателя на 

общински съвет предложи да се премине към гласуване на второто решение от 

докладна с Вх. № 284/25.09.2019г. Преди гласуването Себайдин Фикрет 

Ахмед напусна заседателната зала. 

От общо 9 присъстващи съветника с 9 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“,  и на основание  чл. 42, ал. 1, т. 11 и ал. 8 от ЗМСМА,  общински 

съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 76 

1. Общински съвет Никола Козлево избра: 

1. 1. Избира Ахмед Мехмед Ибрям, ЕГН 6607068767 за временно 

изпълняващ длъжността кмет  на кметство Вълнари за срок до полагане на 

клетва на новоизбраният кмет на кметство Вълнари. 
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1. 2. Избира Мустафа Исмаил Хасан, ЕГН 5906098806 за временно 

изпълняващ длъжността кмет  на  кметство Крива река за срок до полагане на 

клетва на новоизбраният кмет на кметство Крива река. 

1. 3. Избира Хасан Садула Ибрям, ЕГН 6605018807 за временно 

изпълняващ длъжността кмет  на кметство Пет могили за срок до полагане на 

клетва на новоизбраният кмет на кметство Пет могили. 

1. 4. Избира Екнур Асан Ахмед, ЕГН 7801168855 за временно 

изпълняващ длъжността кмет на кметство Ружица за срок до полагане на 

клетва на новоизбраният кмет на кметство Ружица. 

1. 5. Избира Богданка Петрова Йорданова, ЕГН 5604138874 за временно 

изпълняващ длъжността кмет на кметство Хърсово за срок до полагане на 

клетва на новоизбраният кмет на кметство Хърсово. 

1. 6. Избира Симион Добрев Христов, ЕГН 5003138760 за временно 

изпълняващ длъжността кмет  на кметство Цани Гинчево за срок до полагане 

на клетва на новоизбраният кмет на кметство Цани Гинчево. 

1. 7. Избира Хазим Ариф Рахим, ЕГН 6009038862 за временно 

изпълняващ длъжността кмет на кметство Църквица за срок до полагане на 

клетва на новоизбраният кмет на кметство Църквица. 

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, за периода в който лицата 

изпълняват длъжността кмет на кметство, определя месечни трудови 

възнаграждения на избраните в размер съгласно Решение на Общински съвет 

– Никола Козлево № 11 по Протокол        № 01 от 31.01.2019г. 

 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение 

на настоящото решение. 

 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 16:40 

часа. 
 Председател:………………. 

Протоколчик:………..           /Нурхан Осман Али/ 

         /Е. Коджа Апти/ 

 


