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П Р О Т О К О Л 
№ 15 от 16.09.2021 г. 

 
Днес, 16.09.2021г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2021 година. 

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

община Никола Козлево. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, Заместник-кмет, и колеги.  Присъстват 10 

от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието. Отсъстват Фахри Салиев Алиев, 

Ахмед Айредин Ахмед и Бисер Ангелов Митев.  

Колеги, днешното ни извънредно заседание бе предвидено за 2 точки, които 

бюджетната комисия разгледа по време на заседанието на постоянната комисия и изрази 

своето становище по тях.  

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

1. Докладна с Вх. № 213 от 16.09.2021 год. 

2. Докладна с Вх. № 215 от 16.09.2021 год. 

От общо 10 присъстващи съветника с 10 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. № 213 от 16.09.2021г.   

Относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Никола Козлево 2021-2025 и План за действие към 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Никола Козлево 2021 г. – 2025. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна даде думата на председателя на водещата комисия за становище:  

Халил Али: „Добър ден господа кметове и колеги, комисията разгледа внесената 

докладна и даде положително становище по нея. Колеги, докладната е пред вас и виждате, че  

става въпрос за безстопанствените кучета. Всички общини включително и нашата трябва да 

приемем такъв план понеже има санкции, които не са никак малки като сума. И имайки 

предвид сроковете предлагам като втора точка в решението да добавим чл. 60 от АПК за 

допускане на предварително изпълнение на решението.“ 

След изказването на председателя на водещата комисия, 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. № 213/16.09.2021г.“  

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 12 ЗМСМА във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на 

животните, Общински съвет Никола Козлево реши:  
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            1. Приема „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Никола Козлево 2021-2025“ и „План за действие“ към 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Никола Козлево 2021 г. – 2025 

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

решение. 

  

По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 215 от 16.09.2021г.   

Относно: Разглеждане на Одиторски доклад и приемане на Годишен финансов Отчет 

на „Еко Система – Никола Козлево“ ЕООД. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, след 

което даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея. Както миналата така и тази година към Годишния фитатсов отчет на „Еко 

система – Никола Козлево“ ЕООД има и одиторски доклод, който аз смятам че е 

изключително ценен и важен. Понеже чрез него ние виждаме независима оценка на самото 

дружество и чрез доклада на одитора дружеството може да си види грешките, ако има такива 

и да ги коригира.“  

Иван Иванов: „Господа, Отчета е внесен сега, защото последния срок за внасянето му 

в Агенция по вписванията е 30.09.2021г., за тогава е  насрочено и редовното Ви заседание, 

така че реално няма време.“   

След изказванато на председателя на водещата комисия, 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. № 215/16.09.2021г.“  

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

основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, т. 12 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 и чл.20, т.3 от Устава на „Еко 

Система – Никола Козлево“ ЕООД, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 98 

 

1. Приема Одиторски доклад и Годишен Финансов отчет на „Еко Система – Никола 

Козлево“ ЕООД към 31.12.2020 година. 

2. Възлага на Управителя на дружеството да предприеме необходимите действия по 

обнародване на Годишния финансов отчет в Агенция по вписванията. 

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

решение. 

 

  

 

     Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 15:40 

часа. 

 

 

 

                                                                              Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Юмерова) 


