
Протокол №3 от 24 февруари 2017 година   1 

 

 

   

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 
№ 3 от 22.02.2017 г. 

          Днес 24.02.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Никола Козлево се 

проведе първа извънредна сесия  на Общински съвет Никола Козлево за 2017 година. На заседанието 

присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – заместник кмет на 

община Никола Козлево и Петър Димитров секретар на община Никола Козлево. 

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира липса на кворум в 14.00 часа и 

обяви че всеки момент  ще дойде общинския съветник Галин Иванов Георгиев затова отлага началото с 

15 минути. След пристигането на Галин Георгиев в 14.10 часа , Председателят констатира наличието 

на кворум – присъстват 7 (седем) съветника. Отсъстват Сейнур Хюсеинов Ахмедов, Иванка 

Господинова Иванова, Гюлшен Ахмед Ахмед, Веселин Валериев Ангелов, Неджат Неджиб Ахмед, 

Ерджан Февзи Хасан, които отсъстват по уважителни причини.  

След което председателя на общински съвет Никола Козлево  предложи гласуване на следния дневния 

ред: 

Докладна с Вх. № 44 от 23.02.2017 година, за назначаване на временно изпълняващ длъжността 

кмет на кметство в с. Цани Гинчево. 

с 7 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 глас а „въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така 

предложения дневен ред.   

По приемане на докладна с вх. №044 от 23.02.2017  година, относно - назначаване на временно 

изпълняващ длъжността кмет на кметство в с. Цани Гинчево. 

Галин Георгиев попита дали е законно да се назначи временно изпълняващ? Заместник кмета Иван 

Иванов, поясни че е разговарял с ЦИК – София и от там са му отговорили, че няма проблем, след като 

Красимир Горанов Георгиев – кмет на село Цани Гинчево е регистриран като кандидат за народен 

представител от партия ДПС.  

След изложените разяснения присъстващите съветниците на общински съвет пристъпиха към 

поименно гласуване: 

От общо гласували 7 по именно: 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Галин Иванов Георгиев                         -„въздържал се” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

С 6 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,и на основание чл.21, ал.1 т.5 и т. 23 от 

ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево, реши:   

РЕШЕНИЕ №36 

1. Назначава за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Цани Гинчево г-н 

Добри Иванов Добрев, считано от 24.02.2017 година до датата на обявяване на резултатите от изборите 

от Централната избирателна комисия. 

           2. Определя месечно трудово възнаграждение на временно назначеният за кмет на кметство в 

размер на  600 лева. 

           3. С оглед защитата на интересите на жителите на с. Цани Гинчево и на основание чл. 60 ал. 1 от 

АПК се допуска предварително изпълнение на настоящото Решение. 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 14:40 часа. 

 

 

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