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П Р О Т О К О Л 
№ 19 от 30.11.2020 г. 

 
Днес, 30.11.2020г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2020 година. 

Присъстват: Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево.  

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Иванов. Присъстват 12 от 13 съветника, има 

кворум и мога да открия заседанието. Отсъства Бисер Ангелов Митев.  

Колеги, днешното ни извънредно заседание се състои от три точки, с които преди 

заседанието се запознахте по време на постоянните комисии. 

 И така, колеги  предлагам на Вашето внимание следния Дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 298 от 27.11.2020 год. 

2. Докладна с Вх. № 299 от 27.11.2020 год. 

3. Докладна с Вх. № 300 от 27.11.2020 год. 

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 записка с вх. 298 от 27.11.2020г.  

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Общинско 

предприятие „Социални дейности“ към 30.09.2020 год. 

След като Председателя на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни докладната,  

даде думата на председателите на водещите комисии: 

Халил Али: „Колеги, добър ден на всички отново, малко преди заседанието по време 

на постоянните комисии г-н Юмер ни разясни подробно касовото изпълнение на 

предприятие „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“, така че нашата комисия дава положително 

становище по докладната.“ 

 Джелил Ахмед: „Нашата комисия също разгледа докладнат и даде положително 

становище по нея.“ 

Катилиян Костадинов: „Ние също разгледахме докладната и също даваме 

положително становище по нея.“ 

Юксел Исмаил: „Комисия Устройство на територията, строителство, етнически 

въпроси, здравеопазване, евроинтеграция разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея.“ 

След изказванията Председателят на Общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 298/27.11.2020г.“  

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, чл. 52, ал. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 

3, ал. 6 от Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински 
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предприятия на територията на община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево 

реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 126 

 

Общински съвет Никола Козлево приема Информация за касовото изпълнение на 

бюджета на общинско предприятие „Социални дейности“ към 30.09.2020 год. 

  

По втора точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 299 от 27.11.2020г. 

Относно: Информация за дейността и представяне на финансов отчет  на „Еко 

Система – Никола Козлево“ ЕООД за периода до 30.09.2020г. 

 След като Председателя на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни докладната,  

даде думата на председателите на водещите комисии: 

Халил Али: „Колеги, малко преди заседанието по време на постоянните комисии г-н 

Кадир ни разясни подробно касовото изпълнение на търговското дружество „ЕКО 

СИСТЕМА – Никола Козлево“, така че нашата комисия дава положително становище по 

докладната.“ 

 Джелил Ахмед: „Нашата комисия също разгледа докладната и даде положително 

становище по нея.“ 

Катилиян Костадинов: „Ние също разгледахме докладната и също даваме 

положително становище по нея.“ 

Юксел Исмаил: „Комисия Устройство на територията, строителство, етнически 

въпроси, здравеопазване, евроинтеграция разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея.“  

След изказванията, Председателят на Общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси по докладната и продължи:  

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с Вх. № 299/27.11.2020г.“   

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, чл. 52, ал. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 

3, ал. 6 от Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински 

предприятия на територията на община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево 

реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 127 

 

Общински съвет Никола Козлево приема Информация за дейността и представяният  

финансов отчет  на „Еко Система – Никола Козлево“ ЕООД за периода до 30.09.2020г. 

 

По трета точка от дневния ред Докладна записка с вх. 300 от 27.11.2020г. 

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Общинско 

предприятие „Никола Козлево“ към 30.09.2020г.  

След като Председателя на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни докладната,  

даде думата на председателите на водещите комисии: 

Халил Али: „Колеги, малко преди заседанието по време на постоянните комисии      

г-н Азис ни разясни подробно касовото изпълнение на Общинско предприятие „Никола 

Козлево“, така че нашата комисия дава положително становище по докладната.“ 

 Джелил Ахмед: „Нашата комисия също разгледа докладната и даде положително 

становище по нея.“ 

Катилиян Костадинов: „Ние също разгледахме докладната и също даваме 

положително становище по нея.“ 

Юксел Исмаил: „Комисия Устройство на територията, строителство, етнически 

въпроси, здравеопазване, евроинтеграция разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея.“  
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След изказванията, Председателят на Общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси по докладната и продължи:   

 „И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме 

Докладна записка с Вх. № 300/27.11.2020г.“   

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Джемил Мехмед Халил -                              „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „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. 6 от ЗМСМА, чл. 15 от Правилника за организацията, 

устройството и дейността на Общинско Предприятие „Никола Козлево“, общински съвет 

Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 128 

 

Общински съвет Никола Козлево приема Информация за касовото изпълнение на 

бюджета на Общинско предприятие „Никола Козлево“ към 30.09.2020г.  

  

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 15:30 часа. 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


