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П Р О Т О К О Л 
№1 от 16.01.2020 г. 

 
          Днес 16.01.2020г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе първо извънредно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2020 година. 

Присъстват: Eшреф Реджеб – Кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – Зам.-кмет на 

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

Якуб – директор на „Еко система“ ЕООД и Павел Динков – кмет с. Цани Гинчево. 

Председателя на общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден уважаеми колеги, уважаеми г-н Реджеб, г-н Иванов, г-н Насъф и 

присъстващи след като имаме кворум мога да открия първото ни извънредно  заседание за 

2020 година. Присъстват 12 съветника от 13 – отсъства Бисер Ангелов Митев. 

Днешното ни извънредно заседание обхваща само две точки, с които вече се 

запознахте по време на постоянните комисии малко по рано.  

И така колеги предлагам на Вашето внимание следния дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 07 от 15.01.2020 год. 

2. Докладна с Вх. № 08 от 15.01.2020 год. 

От общо 12 присъстващи съветника с 12 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. 07 от 15.01.2020г.- относно: 

Разрешение за отпускане на заем за покупка на ДМА. 

След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

„Добър ден колеги господа Кметове и присъстващи докладната беше разгледана от 

членовете на комисията и същата даде положително становище по нея. Ние като комисия 

смятаме, че закупуването на такава техника ще е в полза на общината така че моля да 

подкрепим решението.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси или предложения по докладната и продължи: 

„И така колеги след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме докладна с 

Вх. № 07/15.01.2020г.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 
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Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и 

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 10, предложение второ от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1, т. 9, 

предложение второ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Никола Козлево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

1. Дава съгласие да бъде предоставен безлихвен кредит на „Еко система – Никола 

Козлево“ ЕООД в размер на 64 662,63 лв. 

2. Средствата да бъдат ползвани за първоначална вноска към „ОТП Лизинг“ ЕООД в 

размер на 61 316,48 лв. и за първа погасителна вноска към,“ОТП Лизинг“ ЕООД в размер 

на 3 346,17 лв. 

3. Срокът на безлихвения кредит е до 30.12.2020г. 

4. Възлага на кмета на община Никола Козлево да преведе по сметката на „Еко 

система – Никола Козлево“ ЕООД сумата от 65 000 лв. 

5. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.   

По втора точка от дневния ред докладна с Вх. 08 от 15.01.2020г.- относно: Доклад 

за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на 

малолетните и непълнолетните за 2019 год.  

След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателя на водещата комисия Катилиян Костадинов: 

„Добър ден колеги господа Кметове и присъстващи докладната беше разгледана от 

членовете на комисията, и същата даде положително становище по нея. Ние подробно се 

запознахме с Доклада на комисията с помощта на г-жа Колева и смятаме, че той е много 

подробен и дава точна яснота на положението. Искам също така да добавя че аз като член 

на тази комисия мога да оценя по добре постигнатите резултати понеже и работя с деца, 

смея да кажа че работата на комисията дава добри резултати.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

„И така колеги след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме докладна с Вх. № 

08/15.01.2020г.“  

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 

основание  чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, и чл.7, ал.2, от ЗБППМН, общински съвет Никола 

Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

 

Общински съвет Никола Козлево приема годишен Доклад на МКБППМН ЗА 2019 

год. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 10:30 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)   

           

 

Протоколчик: …………...………… 

                 (Емине Коджа Апти) 


