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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 

П Р О Т О К О Л 
№03 от 29.03.2018 г. 

 
          Днес 29.03.2018г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе трето редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2018 година. На 

заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево,  , Петър Димитров 

– секретар на общ. Никола Козлево, Иванка Найденова – директор дирекция „ФСД и АО“, 

Севгин Ахмед – спец. общинска собственост, Джемил Азис – управител на ОП „Никола 

Козлево“. Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на 

кворум – присъстват 13 (тринадесет) съветника, и преди да открие заседанието той 

констатира за наличието на ново постъпили материали след работата на постоянните 

комисии и предложи тези материали да бъдат разгледани на извънредна сесия, която ще се 

проведе на 03.04.2018 год. от 11:30 часа. От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас 

„въздържал се“ и 0 гласа „против“, общински съвет Никола Козлево реши, постоянните 

комисии към общински съвет Никола Козлево да заседават на 29.03.2018 год. след като 

приключи редовното заседание за месец Март.  

След това председателят предложи на гласуване дневния ред за третата редовна сесия: 

1. Докладна с Вх. № 50 от 12.03.2018г. 

2. Докладна с вх. № 51 от 12.03.2018г. 

3. Докладна с вх. № 52 от 16.03.2018г. 

4. Докладна с вх. № 53 от 16.03.2018г. 

5. Докладна с вх. № 54 от 16.03.2018г. 

6. Докладна с Вх. № 56 от 19.03.2018г. 

7. Докладна с Вх. № 58 от 20.03.2018г. 

8. Докладна с Вх. № 59 от 21.03.2018г. 

9. Докладна с Вх. № 60 от 21.03.2018г. 

10. Докладна с Вх. № 61 от 21.03.2018г. 

11. Докладна с Вх. № 62 от 21.03.2018г. 

12. Докладна с Вх. № 63 от 21.03.2018г. 

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. № 50 от 12.03.2018 год. – относно: 

Представяне на Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община 

Никола Козлево 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Сейнур 

Юсеинов Ахмедов, същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че 

са дали положително становище по нея. След  прекратяване на дебатите се премина към 

гласуване. 

От общо 13 гласували, с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 3, т. 2 от Закона за енергията 

от възобновяеми източници, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 26 

   Общински съвет – Никола Козлево, приема представената Информация за 

изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Никола Козлево за отчетната 2017 

година. 
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По втора точка от дневния ред – приемане на годишен отчет с вх.№51 от 

12.03.2018г.- относно състоянието на Общинския дълг към 31.12.2017 година 

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 неговото изказване Владимир Лазаров попита за 

какво точно са използвани тези средства, Петър Димитров му отговори като изброи всички 

обекти и улици в съответните населени места, за които са изразходени тези пари. След 

прекратяване на дебатите 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 и чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, общински 

съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 27 

Общински съвет Никола Козлево приема годишния отчет за състоянието на 

общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД на община Никола Козлево за 2017 год. 

 Приложение: Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, 

съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и 

издадените от тях гаранции през 2017 година /Приложение № 17 към ФО-1 от 09.01.2018 

г.-Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за 

средствата от ЕС за 2018 г./ 

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 52 от 16.03.2018 год. – отчет 

за проведените  културни  прояви на територията на  община Никола Козлево за 2017 година. 

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, както и на Нурхан Осман Али той също заяви, че 

членовете на комисията са разгледали докладната и че са дали положително становище по 

нея. След като няма въпроси и дебати се премина към  гласуване.  

От общо 13 гласували с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на Програма за работата на 

Общински съвет- Никола Козлево за 2018 год., общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №28 

Общинският съвет – Никола Козлево приема отчет за изпълнението на културния  

календар на община Никола Козлево  през 2017 г.  

         Основната цел на финансирането от Община Никола Козлево на Културния календар 

приет от Общински съвет- Никола Козлево е да се  съхрани, опази и популяризира културата, 

традициите и обичаите  на територията на Община Никола Козлево.  През изминалата година 

се организираха мероприятия с масов характер, чрез който да се задоволи засиления интерес 

на гражданите от всички възрасти от община Никола Козлево и най-вече у младежите към 

културата. 

          Община Никола Козлево финансира следните културни мероприятия през изминалата 

2017 год., както следва: 
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№ 

по ред 

Наименование Изразходени 

средства  в 

лева 

1.  Бабин ден  

 

250 

2.  Ден на влюбените „Св. Валентин” и „Трифон Зарезан”  950 

3.  „Тодоров ден” 700 

4.  Осми март „Ден на жената” 815  

5.  Международен ден на ромската общност 400 

6.  Честване на 24- май – „Ден на славянската писменост 

и култура” 

2000  

7.  Честване на първи юни „Ден на детето” 700 

8.  Богородица 300 

9.  Коледа и Посрещане на Нова година 2200 

10.  Ден на с. Вълнари 3200  

11.  Ден на с. Пет могили 1 300  

12.  Ден на с. Църквица  710 

13.  Ден на с. Цани Гинчево и празник „Санта Мария„ 200 

14.  Ден на с. Красен дол  300  

15.  Ден на с. Каравелово 300 

16.  Ден на с. Ружица  300  

17.  Ден на с. Крива река  400  

18.  Ден на с. Хърсово 280 

19.  Ден на с. Никола Козлево 800 

   

ОБЩО: 

 

16105 

 

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №53 от 16.03.2018 

година, за трансформиране на  временен безлихвен заем между бюджетни и извън бюджетни 

сметки в трансфер.  

Председателят на общински съвет даде думата на, председател на водещата комисия Неджат 

Неджиб и Галин Георгиев същите заявиха, че членовете на комисиите са разгледали 

докладната и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на 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“  

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,  общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 29 
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1. Общински съвет Никола Козлево приема отпуснатия  временен безлихвен заем от 

бюджета на Община Никола Козлево по специална  извънбюджетна сметка /7443/ по 

Оперативни Програми  в размер на 10884.97 лв.- непризнати разходи от 

Управляващия Орган да се трансформира в трансфер между бюджетни и 

извънбюджетни сметки както следва: 

1.1.ОПРЧР ”Oбщина Никола  Козлево в помощ за независим живот ”BG05M90P001-

2.002-0153-C01- 718.17 лв. 

1.2.ОП НОИР ”Бъдещето днес - образование и интеграция” BG05M20P001-3.002-0016 - 

10166.80 лв. 

По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 54 от 16.03.2018 г  

Относно: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Никола Козлево 2014г. – 2020г. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Сейнур 

Юсеинов Ахмедов, същия заяви че членовете на комисията са разгледали внесения материал, 

и че са дали положително становище по него. След направеното изказване се премина към 

гласуване. 

От общо 13 гласували, с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 91, ал. 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за регионалното развитие, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 30 

         Приема годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община Никола Козлево 2014г.-2020г. за 2017 година. 

По шеста точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 56 от 19.03.2018 г  

Относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи  за 2018 г. по 

дейности и параграфи, във връзка с включване на обект по одобрен Проект № 27/07/2/0/00495 

за реконструкция и рехабилитация  на общински път SHU2101/III- 701 Тодор Икономов – 

Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола Козлево, с Държавен 

фонд „Земеделие“. 

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 прекратяване на 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“  

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. 124 и 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 № 31 

1. Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по плана за 

разхода по пълна бюджетна класификация. 



Протокол №03 от 29 март  2018 година   5 

 

 

2. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за 

финансираните обекти с капиталови вложения за 2018 година. 

По седма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 58 от 20.03.2018 г  

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на „Общинско предприятие“ – 

Никола Козлево към 31.12.2017 година. 

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.  Председателят на общинския съвет постави въпроса 

къде в отчета са приходите от риболова на язовир Каравелово. Отговори кмета на община 

Никола Козлево, че те са в общата сума по отчета. След прекратяване на дебатите се  премина 

към поименно гласуване.      

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „въздържал се“ 

    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 -                        „въздържал се“  

От общо 13 присъствали с11 гласа „за“; 2 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 32 

Общински съвет Никола Козлево приема отчет за приходите и разходите на 

предприятието към 31.12.2017 г,  

I. Приходна част 

Приходите на предприятието са от: 

> извършени услуги - строително - монтажни работи по обекти; 

> приходи от такса за риболов на язовир Каравелово; 

> трансфери - получени средства от МТСП по програми за осигуряване на 

заетост; 

Дейност §§ Наименование 

Увеличени

е на плана 

Прихода  

Увеличени

е на плана 

Разхода 

по Прихода   МБ МБ 

Местни 

дейности   

§ 63-01    Трансфери между сметки от  

Европейския съюз (нето) 
 „Получени трансфери +“    

3 534 652 

 

по Разхода   МБ МБ 

Дейност  

2832„Служби и 

дейности по 

поддържане, 

ремонт и 

изграждане на 

пътища“  

51-00 

Основен 

ремонт 

Реконструкция и рехабилитация  

на общински път SHU2101/III- 

701 Тодор Икономов – 

Хърсово/Никола Козлево – 

Ружица – Хърсово/III-701, в 

община Никола Козлево. 

 

 

3 534 652 

  Всичко: 3 534 652 3 534 652 



Протокол №03 от 29 март  2018 година   6 

> вътрешни трансфери - превод на средства от бюджета - субсидия за местни 

дейности. 

II. Разходна част 

В отчета на предприятието са включени следните дейности от: 

- Дейност 532 „Програми за временна заетост" - 107 224 лв. са разходите за заплати и 

осигуровки на 15 броя заети лица, назначени по програма временна заетост и средствата се 

възстановяват от МТСП - 42 722лв. 

- Дофинансиране на програмата с 64 502.00лв. за тези лица като след приключване на 

договора им с бюрото по труда лицата продължават да работят още 6 месеца към 

предприятието.  

- Дейност 619" Други дейности по жил. строителство ,благоустройство и регионално 

развитие"-148 392лв. Отразени са разходите за заплати ,осигуровки на 17бр. работници в 

строителството. 

- Дейност 621 "Управление, контрол и регулиране на дейности по опазване на 

околната среда " - 33 647 лв,- са изразходвани средства за издръжка на дейността по 

управление на предприятието - заплати, осигуровки, командировки и работно облекло на 

екипа за управление - ръководител и счетоводител, горива, резервни части и ремонт на 

автомобилите към предприятието от които 10 031лв.за закупени строителни машини и 

оборудване за стр. работници. 

- В дейност 623 "Чистота " - Разходът за тази дейност за периода е 62 735 лв. за 

заплати, осигурителни плащания и работно облекло на работещите в дейността- 4 броя , 

разходи за горива и поддръжка на автомобила. 

- Дейност 2629 "Други дейности по опазване на околната среда " - Отразени са 

разходи за заплати, осигуровки и работно облекло на 13 бр. работници - риболовен 

надзирател, строителни работници, озеленител, електротехник ,водопроводчик, общ 

работник-Збр и шофьори 2бр в размер на -300 245лв.от които: 

-178 924лв. са разходите за материали за извършване на строително-монтажни 

работи по договори за обекти общинска собственост в размер на 147 109.03лв. и обекти 

частна собственост в размер на 31 814.97лв. -За горива в размер на 19 212.00лв. 

-За поддръжка и консумативи на косачки, щилки, резачки и заплащане на 

хидроинженер назначен с договор от 27.02.2017г. като оператор на язовирни стени 

предоставени на общинското предприятие язовири и разходи за язовир Каравелово в размер 

на -15 220.00лв. 

- За текущи ремонти и поддръжка на автомобили-13 053.00лв. 

- За командировки, застраховки и данъци в размер на 811.00лв. 

- За осигуровки , работна заплата на 13 бр. работници по тази дейност са 

изразходени - 73 025.00лв. 

Приходите и разходите в отчета за изпълнение са отразени по единната бюджетна 

класификация. 

По осма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 59 от 21.03.2018 г  

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен план/- ПП 

/парцеларен план/ 

- За подземен водопровод в землището на с. Пет могили община Никола Козлево 

област Шумен. 

- За подземен водопровод в землището на с. Каравелово община Никола Козлево 

област Шумен. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Сейнур 

Юсеинов Ахмедов същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че 

са дали положително становище по нея. След прекратяване на  разясненията 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. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124б, във връзка с чл. 124а от ЗУТ и съгласно 

чл. 125 от ЗУТ, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 33 
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Общински съвет – Никола Козлево, дава разрешение за изработване на проект за ПУП 

/подробен устройствен план/-ПП /парцеларен план/ 

- За подземен водопровод в землището на с. Пет могили община Никола Козлево 

област  Шумен 

- За подземен водопровод в землището на с. Каравелово община Никола Козлево 

област Шумен. 

Приложение: Становище 2 броя по един за всяко землище. 

По девета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 60 от 21.03.2018 г.  

Относно: Утвърждаване на разходи по бюджета за 2016 год. 

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 прекратяване на разясненията се премина към 

поименно гласуване.      

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „не гласува“ 

    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 с12 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. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в 

страната, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 34 

Общински съвет – Никола Козлево утвърждава разходи за командировки на Председателя на 

Общинския съвет в размер на 1115.27 /Хиляда сто петнадесет лева и 27 стотинки/ за периода  

01.01.2016 - 31.12.2016 г., както следва: 

28.01.2016-29.01.2016 г. Н. Козлево-Варна и обратно – дневни                                -   36.00 лв. 

23.02.2016-24.02.2016 г. Н.Козлево-София и обратно-пътни, дневни и нощувки  - 305.83 лв. 

01.03.2016-02.03.2016 г. Н.Козлево-Камчия и обратно-дневни                                -   30.00 лв.                                                  

17.03.2016-18.03.2016 г. Н.Козлево-Пловдив и обратно-пътни, дневни и нощувки- 133.47 лв.   

19.04.2016-20.04.2016 г. Н.Козлево-Габрово-Гергини и обратно-пътни и дневни  -   92.31 лв. 

02.06.2016-03.06.2016 г. Н.Козлево-Варна и обратно-пътни, дневни и нощувки    - 126.98 лв. 

07.07.2016-08.07.2016 г. Н.Козлево-Сливен и обратно-пътни и дневни                   -   77.50 лв. 

22.07.2016-22.07.2016 г. Н.Козлево-София и обратно-пътни и дневни                     - 153.64 лв. 

03.08.2016-03.08.2016 г. Н.Козлево-София и обратно-дневни                                   -   20.00 лв. 

16.10.2016-18.10.2016 г. Н. Козлево-София и обратно-пътни и дневни                    - 139.54 лв. 

                                                                                                                        Общо:       1 115.27лв. 

По десета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 61 от 21.03.2018 г.  

Относно: Утвърждаване на разходи по бюджета за 2017 год. 

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 прекратяване на разясненията се премина към 

поименно гласуване.      

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „не гласува“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
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    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 с12 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. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в 

страната, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 35 

Общински съвет Никола Козлево утвърждава разходи за командировки на Председателя на 

Общинския съвет в размер на 1205.89 /Хиляда двеста пет лева и 89 стотинки/ за периода 

01.01.2017 - 31.12.2017 г., както следва: 

25.01.2017-25.01.2017-Н.Козлево-Шумен и обратно- пътни                                     21.43 лв. 

09.02.2017-10.02.2017-Н.Колвево-Пловдив и обратно-пътни и дневни                 159.16 лв. 

07.03.2017-07.03.2017-Н.Козлево-Шумен и обратно-пътни                                      20.74 лв.                                                  

07.04.2017-09.04.2017-Н.Козлево-Варна и обратно-пътни и нощувки                   353.42 лв.   

20.04.2017-21.04.2017-Н.Козлево-Габрово-Гергините и обратно-пътни и нощ.-  174.86 лв. 

22.05.2017-22.05.2017-Н.Козлево-Шумен и обратно-пътни и дневни                      26.71 лв. 

15.06.2017-15.06.2017-Н.Козлево-Шумен и обратно-пътни и дневни                      27.93 лв. 

11.07.2017-12.07.2017-Н.Козлево-София и обратно-пътни и дневни                      173.23 лв. 

08.08.2017-08.08.2017-Н.Козлево-Шумен и обратно-пътни                                      19.38 лв. 

16.09.2017-17.09.2017-Н.Козбево-Варна и обратно-пътни и дневни                        62.66 лв. 

04.10.2017-04.10.2017-Н.Козлево-Шумен и обратно-пътни                                      20.64 лв. 

15.10.2017-17.10.2017-Н.Козлево-Варна и обратно-дневни                                      30.00 лв. 

14.12.2017-15.12.2017-Н.Козлево-Елените и обратно-пътни и дневни                  115.73 лв.        

                                                                                                                Общо:          1205.89 лв.   

По единадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 62 от 21.03.2018 г.  

Относно: Утвърждаване на разходи по бюджета за 2015 год. 

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 прекратяване на разясненията се премина към 

поименно гласуване.      

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „не гласува“ 

    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“  
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От общо 13 присъствали с12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в 

страната, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 36 

Общински съвет – Никола Козлево утвърждава разходи за командировки на Председателя на 

Общинския съвет в размер на 30.00 /Тридесет/ лева за периода от 01.11.2015 год. до 

31.12.2015 год за 15.12.2015 - 16.12.2015 г.  Никола Козлево-София и обратно – дневни - 30.00 

лв. - Общо:   30.00 лв. 

  По дванадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 63 от 21.03.2018 г.  

Относно: Отчет за проведени спортни прояви на територията на община Никола Козлево за 

2017 година. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Нурхан 

Осман Али същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че са дали 

положително становище по нея. Председателя попита къде е специалиста изготвил 

докладната, за да даде допълнителни разяснения. Кмета на общината отговори че същият е в 

командировка и след прекратяване на разясненията се премина към  гласуване.      

От общо 13 присъствали с12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на Програма за работата 

на Общински съвет – Никола Козлево за 2017 год., общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 37 

Общински съвет – Никола Козлево приема Отчета за проведените спортни прояви на 

територията на община Никола Козлево за 2017 година. 

         Основната цел на финансирането от Община Никола Козлево на спортните прояви  е да 

се организират мероприятия с масов характер, чрез който да се задоволи засиления интерес 

на гражданите от всички възрасти от община Никола Козлево и най-вече у младежите към 

спорта. 

          Основната спортна дейност в община Никола Козлево през 2017 година се развиваше 

от спортните клубове, както и от кметствата на територията на общината, чрез организиране 

на различни по характер спортни мероприятия, свързани с традициите на населените места. 

На територията на община Никола Козлево функционират три спортни клуба: Футболен клуб 

„Община Никола Козлево”,  Футболен клуб „Лудогорец” с. Хърсово и Волейболен клуб  

„Септември” с. Никола Козлево. 

      Община Никола Козлево финансира следните спортни мероприятия през изминалата 

2017 год., а именно: 
 

I. ФУТБОЛ 
 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

проведеното мероприятие 
Спортен клуб 

Заел място в 

класирането 

Преведена 

субсидия на 

спортния клуб 

1. Участие в А „ОФГ“ – Шумен 

– Север,  Пролетен полусезон  

2016/2017 

ФК „Община 

Никола 

Козлево” 

4-то място  7600 

2. Участие в А „ОФГ“ – Шумен 

– Север, Есенен полусезон  

2017/2018 

ФК „Община 

Никола 

Козлево” 

3-то място  7500 

3. Участие в А „ОФГ“ – Шумен 

– Север, Есенен полусезон  

2017/2018 

ФК 

„Лудогорец”               

с. Хърсово 

11-то място  3300 

                  Общо :  18400 

II. ВОЛЕЙБОЛ 
 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

проведеното мероприятие 

Спортен клуб Заел място в 

класирането 

Преведена 

субсидия на 

спортния клуб 
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1. Участие във „Варненска 

аматьорска волейболна лига“ 

Пролетен полусезон  

2016/2017 

ВК 

„Септември”                 

с. Никола 

Козлево 

13-то място 1300 

2. Участие във „Варненска 

аматьорска волейболна лига“ 

Есенен полусезон  

2017/2018 

ВК 

„Септември”                 

с. Никола 

Козлево 

12-то място 1500 

                  Общо :  2800 

 

Забележка: Със преведената субсидия Волейболен клуб „Септември” с. Никола Козлево е 

финансирал участие и в Работнически игри, организирани от РК „Труд, спорт и здраве” – гр. 

Шумен, както и провеждането на четири турнира на общинско ниво. 

 

III. Общински мероприятия   

 

№ по 

ред 

Наименование на проведеното 

мероприятие 

Място на 

провеждане 

Дата сума в 

лева 

1.   „Тодоров Ден” с. Цани Гинчево  04.03.2017 200 

2.   „Тодоров Ден” с. Векилски   04.03.2017 500 

3.  „Международен ден на ромската 

общност“  

с. Никола Козлево  08.04.2017 400 

4.  Ден на с. Хърсово с. Хърсово 23.04.2017 280 

5.  Ден на с. Ружица с. Ружица  

 

01.05.2017 300 

6.  Ден на с. Църквица с. Църквица 01.05.2017 390 

7.  Ден на с. Крива река с. Крива река 06.05.2017 400 

8.  Ден на с. Пет могили  с. Пет могили  27.05.2017 

28.05.2017 

  1300 

9.  Ден на с. Вълнари с. Вълнари 01.07.2017 1200 

10.  Ден на с. Цани Гинчево  с. Цани Гинчево 27.08.2017 200 

11.  Ден на с. Красен дол с. Красен дол 01.09.2017  180 

12.  Ден на с. Каравелово с. Каравелово 23.09.2017 190 

   Общо : 5540 

 

IV. Участия в Областни мероприятия  

 

№ 

по 

ред 

Наименование на проведеното 

мероприятие 

Участвал Дата сума в 

лева 

1.  Работнически игри, организирани 

от РК „Труд, спорт и здраве” 

ФК „Община Никола 

Козлево” 

21.01.2017  110 

 

   Общо : 110 

За календарната 2017 год. Община Никола Козлево е финансирала спортните клубове и  

проведените спортни мероприятия  на територията на община Никола Козлево с общата сума 

от 26850 лв.  

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 12:30 часа. 

 

 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


