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П Р О Т О К О Л 
№ 8 от 06.07.2020 г. 

 
Днес 06.07.2020г. от 16.00 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-кметове.  Присъстват 

11 от  13 съветника, отсъстват Галин Ивнов Георгиев по уважителни причини и Джеват 

Джемал Мехмед, има кворум и мога да открия  заседанието. 

 

Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание следния Дневен ред: 

1. Докладна записка с Вх. № 144 от 03.07.2020 год. 

От общо 11 присъстващи съветника с 11 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 записка с вх. № 144 от 03.07.2020г. 

Относно: Освобождаване на управителя и определяне на временен управител на 

„Еко система-Никола Козлево“ ЕООД. 

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб даде думата на председателя на 

водещата комисия Джелил Ахмед за изразяване на становище по внесеният материал: 

„Добър ден колеги, господа Кметове, Докладната беше разгледана от членовете на 

комисията и същата даде положително становище по нея.“ 

След неговото изказване Председателят на Общински съвет даде думата на 

председателя на втората комисия, разгледала Докладната записка, Халил Али за изразяване 

на становище по внесеният материал: 

„Добър ден колеги, господа Кметове, Докладната беше разгледана от членовете на 

комисията и същата даде положително становище по нея.“ 

След неговото изказване Председателят 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. № 144/06.07.2020г.“  

От общо 11 присъствали с 10 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и 

на основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 53 

 

 1. На основание чл. 141, ал. 4 от Търговския закон, Общински съвет Никола Козлево 

оттегля овластяването на Хюсеин Осман Якуб като управител на „Еко система Никола 

Козлево“ ЕООД и заличава името му от Търговския регистър. 

2. На основание чл. 16, б. б) от Договор за възлагане управление на ЕООД с 

общинско имущество от 18.09.2018г. прекратява същият без предизвестие. Прекратяването 

да се счита от датата на заличаването му в Търговския регистър. 
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3. Задължава Хюсеин Якуб: 

3.1. Да участва в приемо-предавателните комисии, които са определени за 

07.07.2020г. и 09.07.2020г.  

3.2. След заличаването му в Търговския регистър да предаде на новият управител 

документацията на дружеството и имуществото му. 

3.3. Да представя устни и писмени обяснения на определеният одитор, както и при 

нужда да съдейства за предоставянето на одитора и изготвящият ГФО изискуемите 

документи. 

4. Не освобождава Хюсеин Якуб от отговорност за действията и бездействията му за 

периода от 18.09.2018г. до 06.07.2020г. 

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

решение. 

 

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и 

на основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ №54 

 

На основание чл. 147, ал. 1 от Търговския закон, чл. 20, т. 7 от Устава на „Еко  

система – Никола Козлево“ ЕООД и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Никола 

Козлево реши: 

1. Определя за временен управител на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД 

Мурад Хашим Кадир, ЕГН 7008028809 до обявяване на конкурс. 

 2. Определя основно месечно трудово възнаграждение в размер на 1 400 (хиляда и 

четиристотин) лв. 

3. Упълномощава кмета на община Никола Козлево да сключи с Мурад Хашим  

Кадир Договор за възлагане на управление на дружеството по реда на чл. 15, ал. 2 от 

Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества, дружества, образувани по реда на 

ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на правата на собственост на общината 

в тях. 

4. Възлага на Мурад Хашим Кадир да извърши необходимите действия по 

вписването му в Търговския регистър, като управител на „Еко система – Никола Козлево“ 

ЕООД и заличаване на Хюсеин Осман Якуб от Търговския регистър, като управител на 

„Еко система – Никола Козлево“ ЕООД. 

5. На основание чл. 60, ал. 2 от АПК допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение. 

 
 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 17:30 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

                 (Антония Колева) 


