
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20 -82, e – mail : 

obankozlevo@abv.bg 

 
ПРОТОКОЛ № 10 

07.06.2016 г. 
Днес 07.06.2016 г. от 14:00 часа  в заседателната зала на Община Никола 

Козлево се проведе пето извънредно заседание на Общински съвет Никола 
Козлево. На заседанието присъстваха 11 съветника. Иванка Иванова и Себайдин 
Ахмед отсъстваха по уважителни причини. Председателят на Общинския съвет – 
Стефан Стефанов констатира наличието на кворум и предложи следния дневен 
ред на гласуване:  

1. Докладна с Вх. № 364 от 02.06.2016г. 
2. Докладна с Вх. № 369 от 07.06.2016г. 

От общо гласували 11,  
„За“ – 11 гласа; 
„Против“- 0 гласа ; 
„Въздържал се“- 0 гласа 
Общински съвет прие дневния ред. 

По първа точка от дневния ред Докладна с Вх. № 364 от 02.06.2016г. Относно: 
Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 14.06.2016 г. 

Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. След като нямаше въпроси към докладната се пристъпи към 
поименно гласуване. 
От общо гласували 11, а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Веселин Валериев Ангелов                   - „за“ 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за” 
     Фераим Керим Сали                               -“за” 
      Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
Общински съвет Никола Козлево прие:  

РЕШЕНИЕ № 62 
 На основание с чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА  във връзка с    чл. 198е, ал. 5 и ал. 

7 от Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността 
на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет Никола 
Козлево оправомощава Феим Мехмед Насъф – Заместник-кмет, представител на 

Община Никола Козлево в общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен, да 
гласува по единствената точка от дневния ред на извънредното заседание на 

асоциацията на 14.06.2016 г. по представения проект на Решение № 1, както 
следва: 



1. Асоциация по ВиК Шумен изразява съгласието си с изпълнението на 
проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап – втора фаза” на община 
Шумен, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ /БФП/ BG16M1OP002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК 
инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 
г.”, като се задължава да спазва законодателството в областта на държавните 
помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК 
услугите и експлоатацията и поддръжката на ВиК активи, изградени на 
обособената територия на асоциацията. 

2. Настоящото решение на асоциацията трябва да бъде предоставено на 
Управляващия орган на програмата към датата на сключване на договор за 
предоставяне на БФП за проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.” 
По втора точка от дневния ред Докладна с Вх. № 369 от 07.06.2016г.      
ОТНОСНО: Променя в състава на работна група за наблюдение на изпълнението 
на Общински план за развитие на Община Никола Козлево за периода 2014-2020 
година. Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и 
въпроси към докладната. След като нямаше въпроси към докладната се пристъпи 
към гласуване. 
От общо гласували 11,  
„За“ – 11 гласа; 
„Против“- 0 гласа ; 
„Въздържал се“- 0 гласа 
Общински съвет Никола Козлево прие:  

РЕШЕНИЕ № 63 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 91, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и предвид 
настъпили промени в състава на Общинската администрация на Община Никола 
Козлево, Общински съвет Никола Козлево, променя състава на  Работна група за 
наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Никола 
Козлево за периода 2014-2020 г. , както следва: 

1. Бюлент Мустафа Юмер – ст. спец. „ Европроекти и инвестиции“ ; 
2. Рейхан Джемил Юсуф – гл. спец. „ Инвеститорски контрол и незаконно 

строителство“ ; 
3. Пламена Янчева Пенева – спец. „ Счетоводство“; 
4. Ерджан Февзи Хасан – Общински съветник; 
5. Галин Иванов Георгиев – Общински съветник; 
6. Иванка Господинова Иванова – Общински съветник 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието 14:30 часа.  
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 
/Марияна Василева/      /Стефан Стефанов/ 
 

 


