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П Р О Т О К О Л 
№07 от 14.05.2019 г. 

          Днес 14.05.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2019 година. На 

заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – 

зам. кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – зам. кмет на община Никола Козлево, 

Иванка Найденова – директор дирекция „ФСД и АО“, Етям Етям – спец. „Младежки 

дейности и спорт“ и жител на община Никола Козлево. Председателят на Общинския съвет 

– Фераим Керим Сали констатира наличието на кворум – присъстват 11 (единадесет) 

съветника, отсъства Иванка Господинова Иванова и Ерджан Февзи Хасан.  

След това председателят предложи следния дневния ред:  

1. Докладна с Вх. № 145 от 25.04.2019г. 

2. Докладна с вх. № 146 от 25.04.2019г. 

3. Докладна с вх. № 151 от 03.05.2019г. 

4. Докладна с вх. № 165 от 10.05.2019г. 

Преди да се премине към гласуване на дневния ред Нурхан Осман Али – съветник 

предложи, на днешното извънредно заседание да се разгледа само докладна с Вх. № 151 от 

03.05.2019г. и останалите докладни да останат за следващото заседание. След като няма 

други предложения се премина към гласуване на предложения дневен ред: 

1. Докладна с Вх. №151 от 03.05.2019г. 

От общо 11 присъстващи съветника с 6 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 5 гласа „въздържал се“ 

Общински съвет Никола Козлево прие така предложения дневен ред.   

Преди първа точка от дневния ред поради несъгласие  към гласувания дневен ред 

заседанието напуснаха – Владимир Димитров Лазаров, Сейнур Юсеинов Ахмедов и Нурай 

Ферудин Реджеб.  

По първа точка от дневния ред – Докладна с вх. № 151 от 03.05.2019 год. – относно: 

Приемане на изменение на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на 

горски територии – общинска собственост на община Никола Козлево. 

Председателят на общински съвет разясни внесената от него докладна и даде думата на 

председателите на водещите комисии Галин Иванов Георгиев, Неджат Неджиб Ахмед и 

Нурхан Осман Али същите заявиха, че членовете на комисиите са разгледали внесената 

докладна, и че са дали положително становище по нея. След  прекратяване на разясненията 

се премина към  гласуване. 

От общо 8 присъствали с 8 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА  и чл.18б ал.2 от Закона за нормативните актове, 

общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 65 

   Общински съвет – Никола Козлево приема следната промяна в наредбата за 

управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост 

на община Никола Козлево: 

 

Отменя като незаконосъобразни - чл.22 ал.2, чл.30 ал.1, т.1 и т.4, и чл.38 ал.2 от 

Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска 

собственост  на община Никола Козлево. 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 10:20 часа. 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Фераим Керим Сали/ 


