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П Р О Т О К О Л 
№ 21 от 31.12.2020 г. 

 
Днес, 31.12.2020г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе 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 и Феим Насъф - Зам.-кмет на община Никола Козлево. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, уважаеми Заместник-кмет.  Присъстват 13 

от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието.  

Колеги, днешното ни извънредно заседание се състои от една точка, малко преди 

заседанието по време на комисиите вие дадохте становище по нея.  

И така, колеги  предлагам на Вашето внимание следния Дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 321 от 30.12.2020 год. 

От общо 13 присъстващи съветника с 13 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. № 321 от 31.12.2020г.   

Относно: Преустановяване на дейността на ОП „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – НИКОЛА 

КОЗЛЕВО. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената докладна,  

даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Халил Али: „Добър ден на всички колеги, г-н Реджеб,  г-н Иванов и г-н Насъф  

комисията разгледа внесената докладна и даде положително становище по нея. Колеги 

както се запознахте по рано става въпрос за ОП Социални Дейности за преустановяване на 

дейността и. Както добре е отразено в мотивите на докладната предприятието не е 

рентабилно и следва да се преустанови дейността и.“ 

Джелил Ахмед: „Добър ден колеги г-н Реджеб, г-н Иванов и г-н Насъф комисията 

разгледа внесената докладна и същата даде положително становище по нея.“ 

Катилиян Костадинов: „И нашата комисия единодушно подкрепя внесената 

докладна.“ 

Юксел Исмаил: „И нашат комисия дава положително становище по внесената 

докладна.“ 

След изказванията Председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 321/30.12.2020г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  
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            1. Общински съвет Никола Козлево приема Докладна записка с Вх.№ 321 от 

30.12.2020г.  

 2. Преустановява дейността на ОП „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ считано от 

01.01.2021 год. 

3. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК,  допуска предварително изпълнение на 

настоящото решението. 

 

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 10:20 часа. 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


