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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 
№14 от 01.08.2017 г. 

          Днес 01.08.2017 г. от 10.00 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, 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 11(единадесет) съветника. Отсъстват Владимир Димитров Лазаров и Нурай 

Ферудин Реджеб. Същите не са входирали заявления за своето отсъствие.  

 Председателят на общински съвет предложи следния дневен ред:    

1. Докладна с вх. № 223 от 31.06.2017г. 

2. Докладна с вх. № 224 от 31.06.2017г. 

с 11 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. № 223 от 31.06.2017г.- 

относно Определяне на средищни детски градини на територията но община Никола 

Козлево за учебната 2017/2018 година. 

Председателят на общински съвет даде думата на присъстващите съветници както и на 

председателя на водещата комисия за изказвания и становище, понеже внесената докладна 

не бе разгледана на заседание от комисия  ,,Просвета, култура, младежки дейности, спорт и 

транспорт,,. Господин Нурхан Али заяви, че няма забележки по внесения материал, както и 

останалите членове на общински съвет Никола Козлево, след което се премина към 

гласуване. 

От общо гласували 11 

 с 11 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1  от 

Постановление на Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища,  общински съвет Никола 

Козлево реши: 

 РЕШЕНИЕ № 93 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Постановление 128/29.06.2017 г. на Министерски съвет  за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища Общински 

съвет – Никола Козлево предлага  междуведомствената комисия към министъра на 

образованието и науката  да  впише: 

1. ДГ „Зорница” с. Никола Козлево  

2. ДГ „Щастливо детство” с. Каравелово  

като  средищни за учебната 2017/2018 година в актуализирания Списък на средищните 

детски градини и училища. 

Приложения: 

1. Копие на докладни записки от директорите на  ДГ „Зорница” с. Никола Козлево и 

ДГ „Щастливо детство” с. Каравелово. 

По Втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 224 от 31.06.2017г.- 

относно: Приемане на Общинска Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците  в Община Никола Козлево / 2017-2019/ 

Председателят на общински съвет даде думата на присъстващите съветници както и на 

председателя на водещата комисия за изказвания и становище, понеже внесената докладна 
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не бе разгледана на заседание от комисия  ,,Просвета, култура, младежки дейности, спорт и 

транспорт,,. Същият заяви че няма забележки по внесения материал, след което се премина 

към гласуване.  

От общо гласували 11 

 с 11 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 197, ал.1  

от Закона за предучилищното и училищното образование, общински съвет Никола Козлево 

реши: 

РЕШЕНИЕ № 94 

        Общински съвет – Никола Козлево приема Общинска Стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците  в Община Никола Козлево /2017-2019/. 

 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 11:00 часа. 
 

 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


