
 
 

 

   
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 
№19 от 08.12.2017 г. 

          Днес 08.12.2017 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 
проведе извънредно заседание  на Общински съвет Никола Козлево  за 2017 година . На 
заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево,   Иван Иванов – заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево,   Иван Иванов – 
зам. кмет на община Никола Козлево, Иванка Найденова – директор „ФСД а АО“,   Джемил 
Азиз – директор ОП Никола Козлево,   кметовете на кметствата по населени места и 
кметски наместник Борис Стоянов на с. Векилски. 
Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на кворум – 
присъстват 12 (дванадесет) съветника.  Отсъства – Гюлшен Ахмед Ахмед поради престой в 
болнично заведение.  
След което председателят на общински съвет предложи следния дневен ред,  

1. Докладна с вх. № 347 от 27.11.2017г. 
2. Докладна с вх. № 349 от 27.11.2017г. 
3. Докладна с вх. № 350 от 27.11.2017г. 
4. Докладна с вх. № 352 от 28.11.2017г. 
5. Докладна с Вх. № 356 от 04.12.2017г 

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.   
По Първа точка от дневния  ред – Докладна с вх. № 347 от 27 .11.2017 год.  – относно: По Първа точка от дневния  ред – Докладна с вх. № 347 от 27 .11.2017 год.  – относно: 
Поправка на чл.9, ал.1, т.8 от Правилника за работата на общински съвет Никола Козлево. 
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 
същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че са дали 
положително становище по нея. След прекратяване на дебатите се премина към гласуване. 
От общо 12 гласували,  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 № 144 

Отменя чл.9, ал.1, т.8 от Правилника за работата на общински съвет Никола Козлево.  
По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №349 от 27 .11.2017г.- 

относно: Образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност с капитал, 
собственост на община Никола Козлево. 
Председателят на общински съвет даде думата на председател я на водещата комисия 
същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и ч е са дали 
положително становище по нея. След становището на водещата комисия Иван Иванов - зам. 
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положително становище по нея. След становището на водещата комисия Иван Иванов - зам. 
кмет на община Никола Козлево разясни на съветници и присъстващи в заседателната зала 
докладната записка както и учредителния акт към нея.  След като няма повече  въпроси по 
внесения материал  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“ 
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    Фераим Керим Сали -                     „за“  
    Веселин Валериев Ангелов -          „за“  
    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“  
    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“  
    Галин Иванов Георгие в -                „за “ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“  
    Нурхан Осман Али -                        „въздържал се “  
От общо 12 присъствали с 11 гласа „за“; 1  глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 
основание  чл. 21 , ал. 1 , т.9 от ЗМСМА,  чл. 4, ал.1 и чл.15, ал.1, т.1  от  Наредба за реда за 
учредяване на търговски дружества , дружества образувани по реда на ЗЗД и сдружения с 
нестопанс ка цел и  упражняване на правата на собственост на общината в т ях,   общински 
съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 145  РЕШЕНИЕ № 145  
1.  Образува еднолично дружество с ограничена отговорност с капитал в размер на 

5000 /пет хиляди/ лева, собственост на община Никола Козлево и наименование 
„Еко система – Никола Козлево“ ЕООД.  

2.  Утвърждава Учредителният акт на дружеството.  
По тр ета точка  от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 350 от 27 .11 .2017г. - 

относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територият а на община Никола 
Козлево.  
Председателят на общински съвет даде думата на Неджат Неджиб Ахмед председател на 
водещата комисия, същият заяви че членовете на комисията са разгледали докладната и са 
дали положително становище по нея. Кмета на община Никола Козлево добави, че цената е 
определена според разхода на траурния автомобил, добави също, че общинска 
администрация в никакъв случай не  очаква печалби от нея.    След прекратяване на дебатите 
се премина към поименно гласуване.   
От общо 12  гласували поименн о:  От общо 12  гласували поименн о:  
    Стефан Иванов Стефанов -            „за“  
    Нурай Ферудин Реджеб -               „за“  
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -          „за“  
    Владимир Димитров Лазаров -     „за“  
    Иванка Господинова Иванова -    „за“  
    Фераим Керим Сали -                    „за“  
    Веселин Валериев Ангелов -        „за“  
    Неджат Неджиб Ахмед -               „за“  
    Ерджан Февзи Хасан -                   „за“  
    Галин Иванов Георгие в -              „за “ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -            „за“  
    Нурхан Осман А ли -                      „за“  
От общо 12 гласували с 12  гласа „за“; 0  гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание чл. 21, ал. 1, т.7 , и ал.2 от ЗМСМА,  общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИ Е № 146  

Протокол №19  от 08 декември   2017  година    2  

Приема изменение и до пълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево както следва:  
 В глава четвърта, чл.41 се създава нова точка „19“:  
 „За използване на специализиран автомобил за превоз на покойник – 0.50 лв. /км. Без 
ДДС“  

По четвър та точка  от дневния ред – приемане на  докладна с вх. № 352  от 28 .1 1.2017 
година.  
Относно: Одобряване на сума за финансово подпомагане на ученици при обучение.  
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Председателят на общински съвет даде думата на Неджат Неджиб Ахмед, председател на 
водещата комисия същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че 
са дал и положително становище по нея. След прекратяване на дебатите  и 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“  
    Фераим Керим Сали -                     „за“  
    Веселин Валериев Ангелов -         „за“  
    Неджат Неджиб Ахмед -                „за“      Неджат Неджиб Ахмед -                „за“  
    Ерджан Февзи Хасан -                    „за“  
    Галин Иванов Георгиев -               „за“  
    Себайдин Фикрет Ахме д -             „за“  
    Нурхан Осман Али -                       „за“  
От общо 12 гласували с 12  гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23  от ЗМСМА,  общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИ Е № 1 47  
1.  Одобрява сумата от 4  000.оо /Четири хиляди/ лева за СУ „Ц анко Бакалов 

Церковски“ с. Никола Козлево.  
2.  Разходът на средства да бъде отразен в дейност 3322 „Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии“ § 10 -20 „Разходи на външни услуги“ в отчета за 
ка совото изпълнение на бюджета на общината.    

По пет а точка  от дневния ред –  Докладна с Вх. № 356  от 04 .1 2.2017  г  
Относно: Определяне на представител на община Никола Козлево в Комисията за 
изработване на Областна здравна карта.  изработване на Областна здравна карта.  
Председателят на общински съвет да де думата на председател я на водещата комисия 
същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че са дали 
положително становище по нея. След прекратяване на дебатите  и разяснения  се премина 
към  гласуване.      
От общо 12 гласувал и с 12  гласа „за“; 0  гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание  чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал.2  от ЗМСМА,  чл.29, ал.3 и ал.4 от Закона за лечебните заведения,  
общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 148  
Определя г -н Феим Мехмед Насъф  - Зам естник  – кмет на Община Никола Козлево за 

представител на Община Никола Козлево в комисията за изработване на Областна здравна 
карта за Област Шумен.  

 
След изчерпване на дневния ред пре дседателят закри заседанието в 14 :40 часа.  
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ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………..  
/Емине Коджа Апти /      /Стефан Стефанов/  
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