
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/21-35, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

От извънредно заседание проведено на 15.02.2016 г. 
 

Днес 15.02.2016 г. от 14:00 часа  в заседателната зала на Община 
Никола Козлево се проведе извънредно заседание на Общински съвет 
Никола Козлево.   

Във връзка с покана за общо събрание на МБАЛ Шумен АД за 
16.02.2016 година и проведено заседание на Административен съд на 
15.02.2016 година от 10.00 часа се разгледаха докладни с Вх. № 239 от 
26.01.2016 година и 252 от 15.02.2016 година. 
Присъстващи бяха още  Феим Насъф – Заместник кмет на община Никола 
Козлево. 
На заседанието присъстваха 13 съветника. Председателят на Общинския 
съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на кворум  и престъпи към 
разглеждане на докладните, по реда на тяхното входиране: 

1. Докладна с Вх. № 239 от 26.01.2015 година; 
2. Докладна с Вх.№252 от 15.02.2016година. 

По първа точка от дневния ред Докладна с Вх. №239 от 26.01.2016г. 
относно: приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба №1 
за поддържане и опазване на обществения ред в община Никола Козлево. 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси 

към докладната. 

 След като нямаше въпроси към докладната се премина към  гласуване . 

От общо гласували 13 

С 13 гласа “за” 

С  0 гласа “против” 

С  0  гласа “въздържали се” 

Общинския съвет прие : 

 
РЕШЕНИЕ №13 

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл.26 от ЗНА, Общински 
съвет Никола Козлево: 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

подържане и опазване на обществения ред в община Никола 
Козлево приета с Решение № 159 по Протокол №14 от 29.11.2012 
година на ОбС Никола Козлево , съгласно Приложение №1 
неразделна част от настоящето решение. 
 
 

По втора точка от дневния ред-Докладна с Вх.№252 от 15.02.2016 г. 
Относно: общо събрание на акционерите на „Многопрофилна 
болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен 



Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси 

към докладната. 

След като нямаше   въпроси се премина към поименно гласуване. 

От общо гласували 13, а именно : 

     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за”  
     Фераим Керим Сали                               -„за” 
     Веселин Валериев Ангелов                   -„за“ 
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан             -“за” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
   Общинския съвет прие : 

 
 
                                           РЕШЕНИЕ №14 

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА Общински съвет Никола 
Козлево : 
1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва общото събрание 
на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Шумен” АД – гр. Шумен на 16.02.2016 год. от 10,00 часа, а при липса 
на кворум на 02.03.2016 год. от 10,00 часа.  
2. Определя за представител на Община Никола Козлево в общото 
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно 
лечение – Шумен” АД – гр. Шумен -  Феим Мехмед Насъф – 
Заместник-кмет на Община Никола Козлево. 
3. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в общото 
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно 
лечение – Шумен” АД – гр. Шумен да гласува както следва: 
По т. 1. от дневния ред: Даване на разрешение за ползване на 
паричните постъпления от продажбата на обособен имот, 
собственост на „МБАЛ – Шумен” АД – сграда /бивша ТЕЛК/ с 
идентификатор № 83510.661.527.4 по кадастралната карта на гр. 
Шумен, намираща се на адрес гр. Шумен 9700, ул. „В. Априлов” № 42 
в поземлен имот – общинска собственост с идентификатор № 
83510.661.527, със застроена площ на сградата 118 кв. м., в размер 
на 76770 лв. за ремонти и преоборудване на отделения на лечебното 
заведение – „ЗА” 
По т. 2. от дневния ред: Упълномощава изпълнителния директор на 
„МБАЛ – Шумен” АД да предприеме необходимите действия пред 
съответните органи, упражняващи правата на собственост на 
МБАЛ „Д-р Добри Беров” ЕООД и МБАЛ – Велики Преслав ЕООД за 



разширяване дейността на „МБАЛ – Шумен” АД на адресите на 
МБАЛ „Д-р Добри Беров” – гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” № 22 
и МБАЛ – гр. Велики Преслав, ул. „Любен Каравелов” № 51 – „ЗА” 
 
След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 

15:00 часа. 

 

 

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

/Марияна Василева/     /Стефан Стефанов/ 

 


