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  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  Н И К О Л А  К О З Л Е В О                                       

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 
№10 от 29.06.2017 г. 

          Днес 29.06.2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се проведе 

шеста редовна сесия  на Общински съвет Никола Козлево за 2017 година. На заседанието присъстват  

Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – заместник кмет на община Никола 

Козлево, Феим Насъф – зам. кмет на община Никола Козлево,  Насъф Исмаил – кмет на с. Ружица, 

Борис Стоянов кметски наместник на село Векилски, Севгин Ружди – специалист „Общинска 

собственост“. 

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на кворум – 

присъстват 11(единадесет) съветника. Отсъстват Себайдин Фикрет Ахмед и Сейнур Юсеинов 

Ахмедов поради уважителни причини.  

Председателят на общински съвет прочете дневния ред както е по Покана с Изх. № 182/22.06.2017г., 

както следва:    

1. Докладна с вх. № 170 от 05.06.2017г., 

2. Докладна с вх. № 171 от 05.06.2017г.,  

3. Докладна с вх. № 173 от 14.06.2017г., 

4. Докладна с вх. № 174 от 14.06.2017г., 

5. Докладна с вх. № 175 от 14.06.2017г., 

6. Докладна с вх. № 176 от 16.06.2017г., 

7. Докладна с вх. № 178 от 20.06.2017г., 

След, което отбеляза че има ново постъпили три докладни след заседанията на комисиите с вх. № 183 

от 26.06.2017г., вх. № 184 от 27.06.2017г., вх. № 185 от 28.06.2017 год., 

преди да гласуват дневния ред Стефан Стефанов предложи на съветниците след разглеждането на 

първа точка нека комисиите да заседават и да обсъдят ново постъпилите докладни. 

с 11 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 глас а „въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие 

предложението на председателя.   

По Първа точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 170 от 05.06.2017г.- относно 

промяна в ръководството на комисиите на Общински съвет – Никола Козлево.   

Председателят на общински съвет даде думата на водещата комисия, същата заяви, че няма 

забележки по представения материал. След което се пристъпи към  гласуване:  

От общо 11 гласували: 

 с 11 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА и 

чл.19 ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Никола Козлево, 

общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 73 
Общински съвет – Никола Козлево определя следните председатели на постоянните комисии считано 

от 29.06.2017 година: 

1. Комисия “Просвета,  култура, младежки  дейности, спорт   и транспорт “  

Председател: Нурхан Осман Али; 

2. Комисия “Административно–правно обслужване, законност и обществен  ред, гори, социални  

дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и сигнали ” 

Председател: Галин Иванов Георгиев; 

3. Комисия  “Бюджет и финанси,  стопански   дейност и туризъм,  управление на общинска 

собственост и земеделие“ 

Председател: Неджат Неджиб Ахмед 

4. Комисия “Устройство на територията,  строителство, етнически въпроси, здравеопазване,   

евроинтеграция “ 

Председател: Сейнур Юсеинов Ахмедов 

След заседанията на комисиите председателя на общински съвет Никола Козлево констатира липса 

на кворум и шеста редовна сесия бе прекратена в 12:00 часа. 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 
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