
Протокол №11 от 18 септември  2018 година   1 

 

 

   

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 
№11 от 18.09.2018 г. 

          Днес 18.09.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола 

Козлево се проведе извънредно заседание  на Общински съвет Никола Козлево 

за 2018 година. На заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община 

Никола Козлево,  Иван Иванов – зам. Кмет на община Никола Козлево. 

Председателят на Общински съвет – Стефан Стефанов констатира наличието 

на кворум – присъстват 13 (тринадесет) съветника, След това председателя 

предложи следния дневен ред,  

1. Докладна с Вх. № 238 от 17.09.2018г. 

2. Докладна с Вх. № 238 от 17.09.2018г. 

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. № 238 от 17.09.2018 год. – 

относно: Определяне на временен управител на „Еко система – Никола 

Козлево“ ЕООД. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и след него 

Галин Георгиев попита какво точно значи да се освободи от отговорност. Иван 

Иванов – зам. кмет но община Никола Козлево обясни, че да бъде освободен 

от отговорност е морален акт, но това не значи че г- н Бюлент Юмер като 

директор на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД няма да носи отговорност 

ако има някакви нарушения. След направените разяснения  се премина към  

гласуване. 

 

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

„против“,  и на основание чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 108 

1. Освобождава Бюлент Мустафа Юмер като управител на „Еко система 

- Никола Козлево“ ЕООД  

2.  Освобождава Бюлент Мустафа Юмер от отговорност. 

3. На основание чл. 60, ал. 2 от АПК допуска предварително изпълнение 

на настоящото решение. 

 

По втора точка от дневния ред – Докладна с вх.№ 238 от 17.09.2018г.- 

относно: Определяне на временен управител на „Еко система – Никола 

Козлево“ ЕООД. 
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Председателят на общински съвет разясни внесения материал и 

предложенията за временно изпълняващ длъжността на „Еко система - Никола 

Козлево“ ЕООД, като уточни че той не трябва да има сключен трудов договор 

към датата на назначаване, след като няма въпроси по него се премина към 

гласуване. 

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

„против“ и на основание  чл. 147, ал. 1 от Търговския закон и чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 109 

 

1. Определя за временен управител на „Еко система – Никола Козлево“ 

ЕООД Хюсеин Осман Якуб, считано от 19.09.2018 година до обявяване на 

конкурс. 

2. Упълномощава кмета на община Никола Козлево да сключи с Хюсеин 

Осман Якуб договор за възлагане на управление на дружеството по реда на чл. 

15, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества, 

дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и 

упражняване на правата на собственост на общината в тях. 

3. На основание чл. 60, ал. 2 от АПК допуска предварително изпълнение 

на настоящото решение. 

 

 

Приложение: 

Заявление от Бюлент Мустафа Юмер, вх. № 94-00-1561/17.09.2018г. 

 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 

11:10 часа. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


