ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО
пл. „23-ти Септември” № 5 тел. 05328/20-82, факс: 05328 20 20,
е - mail : obankozlevo@mail.bg asistenta@abv.bg

ПРОТОКОЛ
№10 от 30.08.2018 г.
Днес 30.08.2018г. от 09.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се
проведе осмо редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2018 година. На
заседанието присъстват Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов –
зам. Кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – зам. Кмет на община Никола Козлево,
Иванка Найденова – директор дирекция „ФСД и АО“ и кметове по населени места.
Председателят на Общински съвет – Стефан Стефанов констатира, наличието на кворум
присъстват – 13 (тринадесет) съветника. След това предложи следния дневен ред,
1. Докладна с Вх. № 204 от 19.07.2018г.
2. Докладна с вх. № 215 от 02.08.2018г.
3. Докладна с вх. № 216 от 07.08.2018г.
4. Докладна с вх. № 218 от 20.08.2018г.
5. Докладна с вх. № 219 от 20.08.2018г.
6. Докладна с вх. № 220 от 23.08.2018г.
От общо 13 присъстващи съветника с 13 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. № 204 от 19.07.2018 год. – Относно
Прецизиране на текста на Решение № 73 по Протокол № 8 от 28.06.2018 год.
Председателя на общински съвет даде думата на Нурхан Осман Али, като вносител на
докладната същият направи допълнителни разяснения по нея и заяви, че комисията също е
разгледала и обсъдила внесения материал и е дала положително становище по нея. След
неговото изказване Неджат Неджиб Ахмед предложи в Решението да бъде включена точка, с
която да бъде уточнено къде точно ще бъдат насочени получените средствата от тези имоти.
След направените разяснения и дебати се премина към поименно гласуване.
От общо 13 гласували поименно:
Стефан Иванов Стефанов „за“
Нурай Ферудин Реджеб „за“
Сейнур Юсеинов Ахмедов „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“
Нурхан Осман Али „за“
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:
РЕШЕНИЕ № 102
1. Общински съвет – Никола Козлево дава съгласие за нуждите на джамийско
настоятелство в с. Пет могили да се дари имот с № 060007 с площ от 22.250 дка, в
местността „Баир Баши“, снабден с Акт за частна общинска собственост №
2463/15.05.2018 г., находящ се в землището на село Пет могили, общ. Никола Козлево
на „Мюсюлманско изповедание“, регистрирано по ф. д. 1659/2003г. на СГС, със
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седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София , ул. „Братя Миладинови“ 27,
Булстат: 121526008.
2. Получените средства от наем в размер на 100% от горе описания имот да бъдат
предоставени на джамийско настоятелство в с. Пет могили по волята на дарителя.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението на
настоящото Решение.
По втора точка от дневния ред – Докладна с вх.№ 215 от 02.08.2018г.- относно:
Приемане на Информация за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от
Европейския съюз на Община Никола Козлево към 30.06.2018 год.
Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на
председателите на постоянните комисии за становище, всичките четири комисии към
общински Никола Козлево дадоха положително становище за внесения материал. След
тяхното изказване се премина към поименно гласуване.
От общо 13 гласували поименно:
Стефан Иванов Стефанов „за“
Нурай Ферудин Реджеб „за“
Сейнур Юсеинов Ахмедов „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“
Нурхан Осман Али „за“
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на
основание чл.21, ал 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 6 от ЗПФ, във връзка с чл. 34, ал. 3 от
Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола
Козлево, общински съвет Никола Козлево реши:
РЕШЕНИЕ № 103
1.

2.
3.

Приема Информация за касовото на бюджета към 30.06.2018 г. по приходи и разходи,
съгласно Приложения - № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и обяснителна записка,
Приложение № 4.
Приема Информация за изпълнение на Разчета за финансиране на капиталовите разходи
към 30.06.2018 г., съгласно Приложение № 5.
Приема Информация за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз към
30.06.2018 г. по приходи и разходи, съгласно обяснителна записка, Приложение № 6.

По трета точка от дневния ред – приемане на докладни с вх. № 216 от 07.08.2018г.относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закон
за общинската собственост.

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Неджат
Неджиб Ахмед, същият заяви че членовете на комисията са разгледали докладната и че са
дали положително становище по нея. След направените разяснения се премина към
поименно гласуване.
От общо 13 гласували поименно:
Стефан Иванов Стефанов „за“
Нурай Ферудин Реджеб „за“
Сейнур Юсеинов Ахмедов „за“
Владимир Димитров Лазаров„за“
Иванка Господинова Иванова - „за“
Гюлшен Ахмед Ахмед „за“
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Фераим Керим Сали „за“
Веселин Валериев Ангелов „за“
Неджат Неджиб Ахмед „за“
Ерджан Февзи Хасан „за“
Галин Иванов Георгиев „за“
Себайдин Фикрет Ахмед „за“
Нурхан Осман Али „за“
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33, ал. 1
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински
съвет Никола Козлево реши:
РЕШЕНИЕ №104
1. Допълва годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
на община Никола Козлево за 2018 г. в раздел II – Описание на имотите, които Общината има
намерение да предложи за продажба, точка 3, приложение 6.
2. Да се извърши продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /УПИ/ X – 208 в кв. 65, с площ от 1400 /хиляда и четиристотин/ кв. м. по
регулационния план на с. Пет могили, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с акт за
частна общинска собственост № 2466/13.07.2018 г., на собственика на сградата, съгласно Н.А. № 50,
том IX, рег. № 7149, дело № 1204/2017 г., вписан в службата по вписвания гр. Нови пазар с вх. рег. №
3545 от 09.10.2017 г., акт № 170, том 10, дело 1808/2017 г.
3. Определя пазарна цена на имота за извършване на продажбата в размер на 6300.00 /шест
хиляди и триста/ лева, без включен ДДС. Всички необходими присъщи разходи по сделката – данък
добавена стойност, стойност на експертна оценка, местен данък, такса за вписване, са за сметка на
Ашиме Ахмедова Бакова с адрес с. Пет могили, ул. „Батак“ № 18.
4. Общински съвет – Никола Козлево възлага на кмета на общината да извърши необходимите
процедури по продажбата на имота и сключи договор за покупко – продажба.

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 218 от 20.08.2018г.относно: Приемане прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и
на разходите за местни дейности при община Никола Козлево.
Председателят на общински съвет даде думата на председателите на постоянните комисии
при общински съвет, същите заявиха че членовете на комисиите са разгледали внесената
докладна и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на изказванията се
премина към поименно гласуване.
От общо 13 гласували поименно:
Стефан Иванов Стефанов „за“
Нурай Ферудин Реджеб „за“
Сейнур Юсеинов Ахмедов „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“
Нурхан Осман Али „за“
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на
основание чл.21, ал 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 83, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните
финанси, във връзка с Решение № 51 на Министерски съвет от 31.01.2018 г. за бюджетна
процедура 2019 г. и Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на
първостепенните разпоредители с бюджет /ПРБ/ - БЮ № 1 от 12.02.2018 г. на МФ за периода
2019-2021 г., общински съвет Никола Козлево реши:
РЕШЕНИЕ № 105
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Приема Приложение № 8 „Прогноза за периода 2019 г. – 2021 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности” на
община Никола Козлево.
2.
Приема Приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти
и за задължение за разходи за периода 2019 – 2021 г.“ на община Никола
Козлево.
3.
Приема Приложение № 6г „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията
за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2019 –
2021 г.“ на община Никола Козлево.
4.
Приема Приложение № 7в „Справка за ефекта от увеличението на
минималната работна заплата за периода 2019 – 2021 г. за делегираните от
държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините“ на община
Никола Козлево.
5.
Приема Приложение № 8а „ Справка за приходите от концесии по бюджета
на общината за периода 2019 – 2021 г.“ на община Никола Козлево.
По пета точка от дневния ред – Докладна с Вх. № 219 от 20.08.2018 година Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 96 на общински съвет –
Никола Козлево, прието по т. 16 от дневния ред на проведеното заседание на 26.07.2018 г.
(Протокол № 9)
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Галин
Иванов Георгиев същия заяви че членовете на комисията са разгледали внесената докладна и
че са дали положително становище по нея. След прекратяване на дебатите се премина към
гласуване.
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на
основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК, общински съвет Никола Козлево
реши:
РЕШЕНИЕ № 106
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 96 на Общински съвет –
Никола Козлево, прието по т. 16 от дневния ред на проведеното заседание на 26.07.2018 год.
(Протокол № 9), както следва:
Вместо чл. 31 (4), да се чете чл. 32 (4)
Приложение – копие на докладна записка Вх. № 197 от 18.07.2018г. и на Решение № 96 по
Протокол № 9 от 26.07.2018г.
По шеста точка от дневния ред – Докладна с Вх. № 220 от 23.08.2018 г. – относно
Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2018 г. по дейности и
параграфи, във връзка с включване на обекти.
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Неджат
Неджиб Ахмед, същия заяви че членовете на комисията са разгледали внесената докладна и
че са дали положително становище по нея. След прекратяване на дебатите и разясненията се
премина към поименно гласуване.
От общо 13 гласували поименно:
Стефан Иванов Стефанов „за“
Нурай Ферудин Реджеб „за“
Сейнур Юсеинов Ахмедов „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“
Нурхан Осман Али „за“
1.
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От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124и чл. 125, ал. 1т.2, от ЗПФ и при спазване
разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2018 г., общински съвет Никола Козлево
реши:
РЕШЕНИЕ № 107
1. Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по плана за разхода по
пълна бюджетна класификация:
1.1. Увеличава плана по разхода в Дейност 322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии“ § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за обект „Ремонт, оборудване
и обзавеждане на СУ "Цанко Бакалов Церковски" с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево“
със сумата 947 950 лв. средства от ДФ „Земеделие“
1.2. Увеличава плана за разхода в Дейност 284„Ликвидиране на последици от стихийни
бедствия и аварии” § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за обект Аварийно-възстановителни
дейности на обекти:
1.2.1. Осигуряване проводимостта на речното легло на река Хърсовска (дере) в с.
Каравелово - 688924 лв.
1.2.2. НЧ"Пробуда-1906"с. Никола Козлево - 269271 лв.
Средствата са от допълнителни трансфери ПМС № 125/29.06.2018 МС
1.3. Намалява плана за разхода в Дейност 623 „Чистота“ § 52-04 „Придобиване на
транспортни средства“ обект „ Закупуване на специализиран автомобил за сметопочистване“
със сумата 160 000 лв. и увеличава § 10-20 „Разходи за външни услуги“ със същата сума, от
собствени средства.
1.4. Увеличава плана за разхода в Дейност 619 „Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното развитие“, § 52-19 „Придобиване на други
ДМА“ за обект Изграждане на детски кът и облагородяване на площи по проект "Кът за
отдих - с. Никола Козлево" програма "За чиста околна среда - 2018" в размер на 9 980 лв. от
средства ПУДООС.
1.5. Увеличава плана за разхода в Дейност 619 „Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното развитие“, § 52-19 „Придобиване на други
ДМА“ за обект Изграждане на детски кът и облагородяване на площи по проект "Зелен кът с. Крива река" програма "За чиста околна среда - 2018" в размер на 9 996 лв. от средства
ПУДООС.
2. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните обекти
с капиталови вложения за 2018 год., съгласно Приложение № 3.

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 10:10 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:………..
/Емине Коджа Апти/
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