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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20 -82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

 
ПРОТОКОЛ № 8 

09.05.2016 г. 
Днес 09.05.2016 г.  в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе заседание на Общински съвет Никола Козлево.   
След приключване работата на комисиите от14:30 часа се разгледаха  

постъпилите докладни, както и останалата от предходната сесия: 
1. Докладна с Вх. № 312 от 13.04.2016г. 
2. Докладна с Вх. № 337 от 03.05.2016г. 
3. Докладна с Вх.№ 338 от 03.05.2016г. 
4. Докладна с Вх.№ 339 от 05.05.2016г.   
Присъстващи бяха още Ешреф Реджеб – кмет на Община Никола Козлево, 

Иван Иванов- заместник кмет на Община Никола Козлево, Иванка Найденова – 
Директор  Дирекция „ФСД и АО“, Мешуря Мехмед – главен счетоводител на 
Община Никола Козлево . На заседанието присъстваха 11 съветника. Себайдин 
Ахмед и Веселин Ангелов отсъстваха по уважителни причини.  

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира 
наличието на кворум  и престъпи към разглеждане на докладните. 

Докладна с Вх.№ 312 от 13.04.2016г. Относно: Приемане на отчета за 
касовото изпълнение на бюджета за 2015г.  

Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. Членовете на ресорната комисия по бюджет и финанси изразиха 
положително становище по докладната, след което се пристъпи към поименно 
гласуване. 

От общо гласували 11, 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”  
       
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
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     На основание чл.21, ал 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 
140 от Закона за публичните финанси общински съвет Никола Козлево прие : 

РЕШЕНИЕ №53 
 

1. Приема Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2015 год. по 
приходи и разходи, съгласно приложения. 

2. Приема Отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския 
съюз за 2015 год. по приходи и разходи, съгласно обяснителна записка. 
 

Докладна с Вх. № 337 от 03.05.2016г. Относно: Одобряване на сума за 
кръводарител. 

Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси 
към докладната. След като нямаше въпроси към докладната се пристъпи към 
поименно гласуване. 
От общо гласували 11, 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” 
      Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
Общински съвет Никола Козлево прие: 

РЕШЕНИЕ № 54 
На основание чл.21, ал.1, т.6, и т.23 от ЗМСМА, и предвид постъпило писмо 

от Отделение по Трансфузионна хематология на МБАЛ – Шумен, Общински 
съвет Никола Козлево: 

1. Одобрява сумата от 30.00 / Тридесет лева/ на кръводарител. 
2. Упълномощава кмета на общината, кметовете на населените места и 

кметски наместници да съдействат за осъществяване на кръводаряването 
в Община Никола Козлево. 

3. Разходът на средства да бъде отразен в дейност 2745 „ Обредни домове 
и зали“ §4214 „ Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“ 
в отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината. 

Докладна с Вх.№ 338 от 03.05.2016г. за одобряване за кандидатстване по 
Инвестиционна програма за климата /ИПК/ и закупуване на електромобил за 
нуждите на Общинска администрация село Никола Козлево. 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. Членовете на ресорната комисия по бюджет и финанси изразиха 
положително становище по докладната, след което се пристъпи към  гласуване. 
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От общо гласували 11,  
„За“ – 11 гласа; 
„Против“- 0 гласа ; 
„Въздържал се“- 0 гласа 
Общински съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 55 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево 

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да кандидатства за безвъзмездно 
финансиране на стойност 20 000/ двадесет хиляди/ лева по 
Инвестиционна програма за климата /ИПК/ за закупуване на 
електромобил за нуждите на Общинска администрация Никола Козлево. 

2. Възлага на кмета на Община Никола Козлево да осъществи всички 
необходими последващи действия. 

Докладна с Вх.№ 339 от 05.05.2016г. За определяне на представител за общо 
събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД – гр. Шумен 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. След като нямаше въпроси към докладната се премина към 
поименно гласуване. 

От общо гласували 11, 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”  
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 56 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с покана за общо събрание 
на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД – гр. Шумен на 11.05.2016 год. от 
10,00 часа,  Общински съвет Никола Козлево 

 

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в общото събрание 
на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД – гр. Шумен на 11.05.2016 год. от 
10,00 часа.  

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в общото 
събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД – гр. Шумен - Феим Мехмед 
Насъф – заместник кмет на Община Никола Козлево. 
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3. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в общото 
събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД – гр. Шумен да гласува 
както следва: 

По т. 1. от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2015 год. – „ЗА” 

По т. 2. от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на 
управителя от отговорност за 2015 год. – „ЗА” 

По т. 3. от дневния ред: Вземане на решение за покриване на загубата 
от 2015 год. – „ЗА” 

По т. 4. от дневния ред: Изменение на чл. 21, изречение трето от 
дружествения договор на „ВиК – Шумен” ООД – „ЗА” 

 
След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 15:30 

часа. 

 

 

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

/Марияна Василева/     /Стефан Стефанов/ 

 


