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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО                                      

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 

№02 от 07.02.2019 г. 
          Днес 07.02.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се проведе 
извънредно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2019 година. На заседанието 
присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – зам. кмет на 
община Никола Козлево, Феим Насъф – зам. кмет на община Никола Козлево, Красимира Радева, 
Селяйдин Исуф – кмет с. Църквица и Павел Динков кмет с. Цани Гинчево. Председателят на 
Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на кворум – присъстват 12 
(дванадесет) съветника, отсъства Галин Иванов Георгиев.  
След това председателят предложи следния дневния ред:  

1. Докладна с Вх. № 34 от 31.01.2019г. 
2. Докладна с вх. № 35 от 31.01.2019г. 
3. Докладна с вх. № 37 от 04.02.2019г. 
4. Докладна с вх. № 40 от 04.02.2019г. От общо 12 присъстващи съветника с 12 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ 

Общински съвет Никола Козлево прие така предложения дневен ред.   
Преди първа точка от дневния ред председателя на общински съвет съобщи, че Себайдин Фикрет 
Ахмед има писмено питане с Изх. № 36/31.01.2018 год. отправено към общинска администрация 
относно Трудовите договори на одобрените за услугата „личен асистент“. Заместник кмет на 
община Никола Козлево Феим Насъф му отговори устно за което съветника Себайдин Фикрет 
Ахмед не възрази и заяви, че отговорът даден от зам. кмета го задоволява.  

По първа точка от дневния ред – Докладна с вх. № 34 от 31.01.2019 год. – относно: 
Откриване на клуб на пенсионера в село Пет могили. 
Председателят на общински съвет разясни внесената от него докладна и даде думата на Иванка 
Господинова Иванова тя допълни още че, за самия клуб бе съставен съответния протокол от 
заседание на членовете, и че вече след решение на общински съвет клубът ще бъде факт и 
жителите на селото ще има къде официално да се събират. След  прекратяване на разясненията 
се премина към поименно гласуване. 
От общо 12 гласували поименно:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „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 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „за“  
От общо 12 присъствали с 12 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.5 ал.2 т.4 от Наредбата за организацията и дейността 
на клубовете за пенсионерите и хора с увреждания или в неравностойно положение в община 
Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 20     Общински съвет – Никола Козлево разкрива клуб на пенсионерите и хора с увреждания 
или в неравностойно положение в село Пет могили. 
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По втора точка от дневния ред – приемане на годишен отчет с вх.№35 от 31.01.2019г.- 
относно: Приемане на изменение на наредба за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Никола Козлево“.  
Председателят на общински съвет разясни внесената от него докладна и след това даде думата 
на председателите на водещите комисии Неджат Неджиб Ахмед, Нурхан Осман Али, Сейнур 
Юсеинов Ахмедов и Фераим Керим Сали – вместо Галин Иванов Георгиев, който отсъства. 
Същите заявиха, че членовете на комисиите са разгледали докладната и че са дали положително 
становище по нея.  
След прекратяване на разясненията се премина към гласуване.   
От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание 
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 21 Общински съвет – Никола Козлево приема следната промяна наредба за условията и реда 
за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в 
община Никола Козлево: 

1. Отменя се ал.1 на чл.29; 
2. Отменят се като чл.40 и чл.41; 
3. Във връзка с протест с вх.№03 от 09.01.2019 година на Окръжна прокуратура – град 

Шумен, допуска предварително изпълнение на настоящето решение по реда на чл. 60 
ал.1 от АПК. 

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 37 от 04.02.2019 год.- 
относно: Приемане на изменение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на 
територията на Община Никола Козлево. 
Председателят на общински съвет разясни внесената от него докладна и след това даде думата 
на председателите на водещите комисии Неджат Неджиб Ахмед, Нурхан Осман Али, Сейнур 
Юсеинов Ахмедов и Фераим Керим Сали – вместо Галин Иванов Георгиев, който отсъства. 
Същите заявиха, че членовете на комисиите са разгледали докладната и че са дали положително 
становище по нея. След прекратяване на разясненията се премина към гласуване.   
От общо 12 гласували с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание 
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №22 Общински съвет – Никола Козлево приема следната промяна Наредбата за изграждане и 
опазване на зелената система на територията на Община Никола Козлево: 

1. Отменят се т.2 и т.3 от чл.46, ал.2 ; 
2. Във връзка с протест с вх.№16 от 18.01.2019 година на Окръжна прокуратура – град 

Шумен, допуска предварително изпълнение на настоящето решение по реда на чл. 60 
ал.1 от АПК. 

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №40 от 04.02.2019 год. 
– относно: Приемане на Отчет за изпълнението на плана за младежта за 2018 година и План за 
младежта в община Никола Козлево за 2019 год. 
Председателят на общински съвет зачете докладната и след това даде думата на, присъстващите 
в залата за въпроси, след като нямаше въпроси се премина към гласуване.  
От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 23 1.Приема отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на 
община Никола Козлево, за 2018 година. 
2.Приема план за младежта за 2019 година в община Никола Козлево.  

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 10:30 часа. 
11.2.2019 г.

X
Стефан Стефанов
Председател на общински съвет Никола К...
Подписано от: Stefan Ivanov Stefanov   
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Преди първа точка от дневния ред председателя на общински съвет съобщи, че Себайдин Фикрет 
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По втора точка от дневния ред – приемане на годишен отчет с вх.№35 от 31.01.2019г.- 
относно: Приемане на изменение на наредба за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Никола Козлево“.  
Председателят на общински съвет разясни внесената от него докладна и след това даде думата 
на председателите на водещите комисии Неджат Неджиб Ахмед, Нурхан Осман Али, Сейнур 
Юсеинов Ахмедов и Фераим Керим Сали – вместо Галин Иванов Георгиев, който отсъства. 
Същите заявиха, че членовете на комисиите са разгледали докладната и че са дали положително 
становище по нея.  
След прекратяване на разясненията се премина към гласуване.   
От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание 
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 21 Общински съвет – Никола Козлево приема следната промяна наредба за условията и реда 
за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в 
община Никола Козлево: 

1. Отменя се ал.1 на чл.29; 
2. Отменят се като чл.40 и чл.41; 
3. Във връзка с протест с вх.№03 от 09.01.2019 година на Окръжна прокуратура – град 

Шумен, допуска предварително изпълнение на настоящето решение по реда на чл. 60 
ал.1 от АПК. 

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 37 от 04.02.2019 год.- 
относно: Приемане на изменение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на 
територията на Община Никола Козлево. 
Председателят на общински съвет разясни внесената от него докладна и след това даде думата 
на председателите на водещите комисии Неджат Неджиб Ахмед, Нурхан Осман Али, Сейнур 
Юсеинов Ахмедов и Фераим Керим Сали – вместо Галин Иванов Георгиев, който отсъства. 
Същите заявиха, че членовете на комисиите са разгледали докладната и че са дали положително 
становище по нея. След прекратяване на разясненията се премина към гласуване.   
От общо 12 гласували с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание 
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №22 Общински съвет – Никола Козлево приема следната промяна Наредбата за изграждане и 
опазване на зелената система на територията на Община Никола Козлево: 

1. Отменят се т.2 и т.3 от чл.46, ал.2 ; 
2. Във връзка с протест с вх.№16 от 18.01.2019 година на Окръжна прокуратура – град 

Шумен, допуска предварително изпълнение на настоящето решение по реда на чл. 60 
ал.1 от АПК. 

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №40 от 04.02.2019 год. 
– относно: Приемане на Отчет за изпълнението на плана за младежта за 2018 година и План за 
младежта в община Никола Козлево за 2019 год. 
Председателят на общински съвет зачете докладната и след това даде думата на, присъстващите 
в залата за въпроси, след като нямаше въпроси се премина към гласуване.  
От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 23 1.Приема отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на 
община Никола Козлево, за 2018 година. 
2.Приема план за младежта за 2019 година в община Никола Козлево.  

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 10:30 часа. 
11.2.2019 г.

X
Стефан Стефанов
Председател на общински съвет Никола К...
Подписано от: Stefan Ivanov Stefanov   


