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П Р О Т О К О Л 
№ 2 от 15.01.2021 г. 

 
Днес, 15.01.2021г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2021 година. 

Присъстват: Eшреф Реджеб – Кмет на община Никола Козлево и Феим Насъф – Зам.-кмет 

на община Никола Козлево. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, уважаеми г-н Заместник-кмет.  Присъстват 

13 от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието.  

Колеги, днешното ни извънредно заседание се състои от две точки. Малко преди 

заседанието по време на комисиите вие дадохте становища по тях.  

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

1. Докладна с Вх. № 08 от 11.01.2021 год. 

2. Докладна с Вх. № 09 от 13.01.2021 год. 

От общо 13 присъстващи съветника с 13 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. № 08 от 11.01.2021г.   

Относно: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществени прояви на малолетните и непълнолетните  за 2020 год. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна, даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Катилиян Костадинов: „Добър ден на всички колеги, г-н Реджеб, г-н Насъф. Както 

каза Председателя ние по-рано по време на комисиите се запознахме с дейността на 

местната комисия. Това е комисия, която се занимава с малолетни и непълнолетни деца, 

които са извършили някое незаконно действие, за които прокуратурата изготвя преписки и 

ги препраща  към местната комисия. И ние, заедно с нашите възпитатели и психолог 

работим с тях. Аз, освен като председател на постоянна комисия към ОбС така и като член 

на местната комисия смятам, че работата с която се занимаваме всички е много важна, 

защото ние всички помагаме на тези деца, които реално имат нужда от помощ. Стараем се 

да ги превърнем в дори и трудолюбиви членове на обществото. Нека не забравим че децата 

са нашето бъдеще.“ 

Халил Али: „Добър ден колеги г-н Реджеб, г-н Насъф. Ние също разгледахме 

внесената докладна и дадохме положително становище по нея. Смятаме, че  отчета е добре 

оформен и подробно описан. От наго става ясно, че тази комисия работи и дава добри 

резултати.“ 

 Джемил Яхмед: „Колеги и нашата комисия след като разгледа докладната дава 

положително становище по нея.“ 

 Юксел Исмаил: „И нашата комисия дава положително становище по внесената 

докладна.“ 

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

въпроси и изказвания по докладната и продължи: 
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„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 08/11.01.2021г.“  

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

           1.  Общински съвет Никола Козлево приема годишен доклад на МКБППМН за 2020г. 

      2.  Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 09 от 13.01.2021г.   

Относно: Приемане на програма  за развитие на читалищната дейност на НЧ 

„Просвета 1963г.“ с. Цани Гинчево  през 2021 год.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Катилиян Костадинов: „Колеги, знаете че дълго време читалището в с. Цани 

Гинчево не работеше. Доволни сме, че то вече е официално регистрирано и готово да 

отвори врати за жителите на селото. Представената план програма е добре изотвена и се 

надявам в най-скоро време да започнат и изпълнението по нея.“ 

Халил Али: „Ние също сме доволни от това, че нещата имат такъв развой и така вече 

всички читалища на територията на община Никола Козлево ще работят.“ 

 Джемил Яхмед: „Колеги и нашата комисия, след като разгледа докладната, дава 

положително становище по нея.“ 

 Юксел Исмаил: „И нашата комисия дава положително становище по внесената 

докладна.“ 

След изказванията, Председателя 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. № 09/13.01.2021г.“  

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

на основание чл. 21, ал. 1,т.12  от ЗМСМА, и чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 Общински съвет  Никола Козлево приема представената програма за развитие на 

читалищната дейност през 2021 год. на НЧ „Просвета 1963г.“ с. Цани Гинчево, община 

Никола Козлево. 

 

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 16:30 часа. 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


