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П Р О Т О К О Л 
№11 от 30.06.2017 г. 

          Днес 30.06.2017 г. от 08.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредна сесия  на Общински съвет Никола Козлево за 2017 година. На 

заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – 

зам. кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – зам. кмет на община Никола Козлево  и 

Мехмед Мехмедали – кмет на с. Пет могили.  

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

присъстват 10(десет) съветника. Отсъстват Гюлшен Ахмед Ахмед, Себайдин Фикрет Ахмед  

и Фераим Керим Сали. 

 Председателят на общински съвет предложи следния дневен ред:    

1. Докладна с вх. № 173 от 14.06.2017г. 

с 10 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 глас а „въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево 

прие така предложения дневен ред.   

По Първа точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 173 от 14.06.2017г.- относно 

провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД  

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

оправомощи представителя на община Никола Козлево, да гласува против съгласуването на 

„Бизнес план за развитие на „ВиК – Шумен“ ООД за регулаторен период 2017-2021 год.” 

От общо гласували 10 

 с 10 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите,  общински съвет Никола 

Козлево реши: 

 РЕШЕНИЕ № 74 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите, Общински съвет Никола Козлево: 

Оправомощава Феим Мехмед Насъф – Заместник-кмет на Община Никола Козлево, 

да вземе участие в извънредното заседание като представител на Община Никола Козлево в 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен и да гласува по представения проект на 

Решение № 1, както следва: 

1. Общото събрание на Асоциация по ВиК - Шумен съгласува „Бизнес план за 

развитие на „ВиК – Шумен“ ООД за регулаторен период 2017-2021 год.” -  

„Против”. 
 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 08:30 часа. 
 

 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 
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