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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 
№05 от 26.04.2018 г. 

          Днес 26.04.2018г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе четвърто 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“, Нежля Кямилова – 

юрисконсулт на община Никола Козлево, Мюждет Шабан – спец. „Екология и опазване на 

горите“, Антония Колева – секретар на МКБППМН, Петър Димитров – секретар на община 

Никола Козлево. 

Председателят на Общински съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на кворум – 

присъстват 12 (дванадесет) съветника, отсъства – Фераим Керим Сали. След това 

председателя предложи следния дневен ред,  

1. Докладна с Вх. № 55 от 16.03.2018г. 

2. Докладна с вх. № 71 от 29.03.2018г. 

3. Докладна с вх. № 90 от 10.04.2018г. 

4. Докладна с вх. № 91 от 10.04.2018г. 

5. Докладна с вх. № 92 от 10.04.2018г. 

6. Докладна с вх. № 93 от 12.04.2018г. 

7. Докладна с вх. № 94 от 12.04.2018г. 

8. Докладна с вх. № 95 от 12.04.2018г. 

9. Докладна с вх. № 98 от 16.04.2018г. 

10. Докладна с вх. № 99 от 16.04.2018г. 

11. Докладна с вх. № 100 от 16.04.2018г. 

12. Докладна с вх. № 101 от 16.04.2018г. 

13. Докладна с вх. № 102 от 16.04.2018г. 

14. Докладна с вх. № 103 от 16.04.2018г. 

От общо 12 присъстващи съветника с 12 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал 

се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения дневен ред. След приемане на 

дневния ред Фераим Керим Сали се присъедини към заседанието.  

По първа точка от дневния ред – Докладна с вх. № 55 от 16.03.2018 год. – относно 

приемане на отчета за касовото изпълнение на Бюджета на Община Никола Козлево за  2017 

година. 

Председателят на общинския съвет, съобщи че са спазени всички процедури по приемането 

на отчета за касовото изпълнение на Бюджета на Община Никола Козлево за  2017 година, 

като на 16 април 2018 година е проведено обществено обсъждане на същия. 

В срока за обсъждане не са постъпили становища от населението на общината. 

След това председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата 

комисия Неджат Неджиб Ахмед същия заяви, че членовете на комисията са разгледали 

внесения материал и са дали положително становище по него. След изказването на 

председателя на водещата комисия Стефан Стефанов даде думата на Иванка Найденова – 

директор дирекция „ФСД и АО“ тя заяви, че няма какво да допълни по отчета. След нея 

председателя на общински съвет даде думата на съветниците за изказвания. Няма повече 

изказвания и дебати по материала, и след като няма въпроси по него се премина към 

поименно гласуване. 

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    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 с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и 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 и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., общински съвет Никола 

Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 44 
1. Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2017 г. по приходи и разходи, 

съгласно Приложения - № 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б и 2-В. 

2. Приема Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г., съгласно 

Приложение № 3. 

3. Приема Отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз за 2017 г. 

по приходи и разходи, съгласно обяснителна записка. 

По втора точка от дневния ред – Докладна с вх.№ 71 от 29.03.2018г.- относно: 
Свободни имоти от общински поземлен фонд след проведени търгове за отдаване под наем. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Неджиб Ахмед, същият заяви, че комисията е разгледала и обсъдила внесения 

материал и е дала положително становище по нея, но с една забележка. А именно имотите 

от землището на с. Каравелово да отпаднат от списъка, защото се ползват като пасища. 

След неговото изказване Иван Иванов зам. Кмет разясни, че въпросните имоти в 

Каравелово се водят като орни ниви макар и да не се обработват, имайки предвид това 

общинска администрация е длъжна да ги предложи за отдаване под наем, но общински 

съвет може да ги изключи от списъка на ниви ако реши. Председателят констатира че няма 

повече изказвания и дебати по материала, и след като няма въпроси по него 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. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 54, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет Никола 

Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 45 

            1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 54, 

ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
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имущество Общински съвет Никола Козлево определя имоти от общинския поземлен фонд 

за отдаване под наем за пет стопански години, считано от 1.10.2018 г. чрез публичен търг, 

съгласно Приложение № 1. 

2. Определя първоначална тръжна цена в размер на 30 лв. (тридесет лева) за декар. 

3. Определя срок за отдаване на имотите под наем – до 30.09.2023 г. 

4. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за изпълнение 

на настоящото Решение. 

                                                                                                             Приложение 1 

 

имот № землище площ местност кат. 

014002 Крива река 24.698 БАДЖА КУЛА VI 

016013 Крива река 12.034 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК VI 

016022 Крива река 20.990 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК VI 

016029 Крива река 13.256 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК VI 

019013 Крива река 15.700 Таш Алтъ VI 

019017 Крива река 122.854 Гяур йолу VI 

029003 Крива река 125.338 Гювемдже VI 

031001 Крива река 160.739 Таушанлъ V 

041037 Крива река 24.405 СООДЖАК VI 

  Общо 520.014     

имот № землище площ местност кат. 

011051 Никола Козлево 20.862 ДО СЕЛО IV 

  Общо 39.146     

имот № землище площ местност кат. 

040006 Хърсово 12.450 ПАПУРЛУКА III 

024007 Хърсово 80.348 Ак Баир VI 

034019 Хърсово 51.033 Пъндъклък VI 

037001 Хърсово 61.387 Кузчаз VI 

014018 Хърсово 20.976 Бадалък IV 

  Общо 226.194     

имот № землище площ местност кат. 

044001 Каравелово 54.679 Сюлюклюк VI 

049001 Каравелово 23.664 Чанакчи Екинлик VIII 

    78.343     

имот № землище площ местност кат. 

000159 Цани Гинчево 10.288 -------------- III 

000186 Цани Гинчево 40.244 -------------- III 

100204 Цани Гинчево 20.546 възст.ст.реал.гр. IV 

  Общо 71.078     

имот № землище площ местност кат. 

012001 Църквица 20.512 Сърт IV 

023033 Църквица 18.300 КАРТАЛ VI 

    38.812     

имот № землище площ местност кат. 

000049 Красен дол 20.152 -------------- VIII 

имот № землище площ местност кат. 

037004 Ружица 39.189 Юртлук VII 

037014 Ружица 48.447 Юртлук VII 

037022 Ружица 32.474 Юртлук VII 

042005 Ружица 25.145 Кулак IV 

  Общо 145.255     
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По трета точка от дневния ред – приемане на докладни с вх. № 90 от 10.04.2018г.- относно 

- утвърждаване на начална тръжна цена за продажба на движима вещ (лек автомобил) – 

общинска 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 като няма въпроси 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, във връзка с чл. 32, ал. 2 и чл. 74, ал. 3 от Наредба 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински 

съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №46 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал. 2 и чл. 74,   ал. 3 

от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

утвърждава начална тръжна цена в размер на 8032.50 лв. (осем хиляди тридесет и два лева и 

50 ст.) без ДДС на лек автомобил Мерцедес Е 200 Компресор, с регистрационен № Н 7878 

АР, дата на първа регистрация 07.02.2005 г 

2. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия за провеждане 

на публичен търг с явно наддаване.  

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №91 от 10.04.2018 година, 

за отдаване под наем на помещение от 16 м2 (шестнадесет кв. м.) в сграда „Младежки дом“ на етаж 

1 в село Никола Козлево, УПИ VII квартал 42. 

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 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“  
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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, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, чл.8, ал.1 ал.4 от ЗОС и чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,,  общински 

съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 47 
1. Общински съвет дава съгласие да се отдаде под наем на помещение от  имот – публична 

общинска собственост в сграда „Младежки дом“, етаж 1 в с. Никола Козлево, УПИ VII квартал 42 с 

площ от 16 м2 (шестнадесет кв. м.), след провеждането на публично оповестен търг за отдаване под 

наем за срок от 3 (три) години, след влизане в сила на настоящето решение, при начална тръжна 

цена от  32.00 лв. (тридесет и два лева) без ДДС на месец. 

2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проведе търг по реда на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Никола Козлево като 

изготви и одобри необходимата за това документация, да назначи комисия по провеждане на търга, 

да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за 

участие и сключи договор за наем. 

По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 92 от 12.04.2018  година - 

Относно: Закупуване на имот, собственост на „БТК“ ЕАД. 

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. След неговото изказване кмета на село 

Вълнари Ахмед Хабил Ахмед разясни още веднъж за какво точно става въпрос и след 

неговото разяснение 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 и чл. 8, ал. 2 във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за 

реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 48 

        1. Общински съвет Никола Козлево дава съгласие да бъдат придобити следните имоти, 

собственост на „БТК“ ЕАД: 

 1.1. Самостоятелен нежилищен обект, находящ се в източната част на първи етаж на 

сградата, състоящ се от помещение „репартитор“ със застроена площ от 14,40 (четиринадесет цяло 

и четиридесет стотни) кв. м., при граници: отгоре – етаж 2 (две), отдолу – изби, от изток – двор, от 

запад – РТВ, от север – коридор и от юг – общински имот – кметство. 

 1.2. Самостоятелен нежилищен обект, находящ се в западната част на първи етаж на 

сградата, състоящ се от помещение „РТВ“ със застроена площ от 17,40 (седемнадесет цяло и 

четиридесет стотни) кв. м., при граници: отгоре – етаж 2 (две), отдолу – изби, от изток – репартитор, 

от запад – двор, от север – коридор и от юг – общински имот – кметство. 

1.3. Избено помещение, находящо се в сутерена на сградата със застроена площ от 12,70 

(дванадесет цяло и седемдесет стотни) кв. м., при граници: отгоре – етаж 1 (едно), отдолу – земя, от 

изток – избено помещение, от запад – двор, от север – избено помещение и от юг – общински имот – 

кметство. 
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2. Гореописаните имоти се придобиват ведно със съответните за цялата реална част идеални 

части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота в който е построена 

гореописаната сграда, съставляваща ПИ № 324 (триста двадесет и четири) в УПИ III (трети) в кв. 38 

(тридесет и осем) по кадастралния и регулационен план на с. Вълнари, общ. Никола Козлево с площ 

на парцела от 10600 (десет хиляди и шестстотин) кв. м., при граници: УПИ II – 311, УПИ I – 312, 

299 и улица. 

3. Утвърждава цената от 5000 (пет хиляди) лв. за закупуване на гореописаните имоти ведно 

със съответните за цялата реална част идеални части от общите части на сградата и от правото на 

строеж върху имота в който е построена сградата. 

4. Упълномощава Кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

По шеста точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 93 от 12.04.2018 г. – относно 

утвърждаване на разходи по бюджета за 2018 год. 

Председателя на общински съвет разясни внесения материал и след него председателя на 

водещата комисия Неджат Неджиб Ахмед заяви, че членовете но комисията също са 

разгледали докладната и че са дали положително становище по нея. След като се 

прекратиха 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 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в 

страната, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 49 

Утвърждава разходи за командировки на Кмета на Община Никола Козлево в размер на 

686.70 лв. за периода от 01.01.2018 год. до 31.03.2018 год., както следва: 

19.02.2018-20.02.2018-Н.Козлево-Хасково-Харманли и обратно- дневни и нощ.-    75.00 лв. 

27.02.2018-01.03.2018-Н.Козлево-София и обратно-дневни и нощувка-              224.78 лв. 

08.03.2018-10.03.2018-Н.Козлево-София и обратно-дневни и нощувка-              160.00 лв.                                                  

12.03.2018-13.03.2018-Н.Козлево-София и обратно-дневни-                                     40.00 лв.   

19.03.2018-20.03.2018-Н.Козлево-София и обратно-дневни и нощувка-              176.92 лв. 

27.03.2018-27.03.2018-Н.Козлево-Шумен и обратно-дневни-                                    10.00 лв. 

      Общо:                                                                                                                          686.70 лв.  

По седма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 94 от 12.04.2018  година – 

Относно - утвърждаване на разходи по бюджета за 2018 год. 

Председателя на общински съвет разясни внесения материал и след него председателя на 

водещата комисия Галин Иванов Георгиев заяви, че членовете но комисията също са 

разгледали докладната и че са дали положително становище по нея. След като се 

прекратиха дебатите се премина към поименно гласуване.     

От общо 12 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „не гласува“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „за“  

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 
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    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 12 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 № 50 

Утвърждава разходи за командировки на Председателя на Общинския съвет в размер на 

437.24 лв. за периода от 01.01.2018 год. до 31.03.2018 год. 

14.02.2018-14.02.2018-Н.Козлево-Шумен и обратно- пътни и дневни-                   29.76 лв. 

27.02.2018-01.03.2018-Н.Колвево-София и обратно- дневни и нощувка-             263.90 лв. 

07.03.2018-07.03.2018-Н.Козлево-Пловдив и обратно-пътни и дневни -              143.58 лв.                                                  

      Общо:                                                                                                                     437.24 лв.   

По осма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 95 от 12.04.2018  година - 

Относно: Приемане на годишните доклади на читалищата в община Никола Козлево. 

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, също така добави че като суми отчетите са верни с 

изключение на НЧ „Пробуда-1909“ с. Хърсово. След неговото изказване кмета на община 

Никола Козлево Ешреф Реджеб каза, че очаква от читалищата още по – отговорна работа 

ясни и точни сметки и отчети, а що се отнася до читалището в с. Хърсово нещата ще се 

изяснят в най – кратки срокове. Председателя на общински съвет даде думата на Владимир 

Димитров Лазаров който пожела да се изкаже. Той отбеляза сложността покрай читалищата 

и разкритикува кметовете по населени места за липсата на участие и съдействие към 

читалищната дейност, той помоли кметовете, които присъстваха на заседанието както и 

общинска администрация за повече съдействие и помощ и добави че липсата на интерес от 

страна на населението може би се дължи на недобре свършената работа. След неговото 

изказване Иванка Найденова – директор дирекция „ФСД и АО“ каза, че откакто е част от 

администрацията на община Никола Козлево, както тя лично така и служителите в 

администрацията винаги са се отзовавали при нужда на читалищата. След нея Ерджан 

Февзи Хасан предложи отсега нататък всяко едно читалище да застане на трибуната и да 

разясни отчета си така че да няма неясноти. След изказванията Иванка Семерджиева 

заставайки на трибуната каза, че не е съгласна с г-н Лазаров и добави, че те успяват да 

подържат интереса към читалищата. Иванка Семерджиева припомни на съветниците за 

спечелените проекти и първата награда за водното богатство която НЧ „Пробуда-1906“ с. 

Никола Козлево спечели. Тя продължи с обяснение за изминалите проекти и бъдещите 

проекти и предстоящите интересни събития. След края на дебатите и 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. 24 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 51 
    Общински съвет Никола Козлево приема годишните доклади за осъществените  читалищни 

дейности  и за изразходваните  бюджетни средства през 2017 година.  

По девета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 98 от 16.04.2018  година - 

Относно: Информация за изпълнението на Програма за закрила на детето за 2017г.. и 

приемане на Програма за закрила на детето за 2018 год.    

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. След неговото изказване Владимир Димитров Лазаров 
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поиска Антония Колева до разясни по подробно информацията за изпълнението на 

Програма 2017 год. и също така Програма  за закрила на детето 2018 година.  След 

подробните  разяснения за изминалия и за предстоящия период се премина към гласуване.  

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

основание чл.6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 52 

1. Общински съвет - Никола Козлево приема предоставената информация относно 

изпълнението на Програма за закрила на детето за 2017 год. 

2. На основание чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на 

детето, Общински съвет Никола Козлево приема Общинска програма за закрила на детето 

за 2018 год. 

По десета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 99 от 16.04.2018  година - 

Относно: Приемане на решение за продажба и одобряване на пазарна оценка на недвижим 

имот частна общинска собственост УПИ XIII – общ. от кв. 45 с площ от 820 квадратни 

метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АОС № 

645 от 01.06.2010 г. 
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. След неговото 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. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 53 

           1. Общински Съвет Никола Козлево дава съгласие да се продаде   УПИ XIII – общ. от 

кв. 45 с площ от 820 квадратни метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, чрез 

публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 4100 лв. (четири хиляди и сто 

лева и 00 ст.) без ДДС. 

 2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 

на настоящото решение. 

По единадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 100 от 16.04.2018  година 

- Относно: Прекратяване на съсобствеността в УПИ X – 479 от кв. 57 по плана на с. Вълнари, 

община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АОС № 2459/29.03.2018 г. 

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. След неговото изказване се премина към поименно 

гласуване.  

От общо 13 гласували поименно:  
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    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 -                „въздържал се“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински 

съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 54 

         1.  Общински съвет Никола Козлево дава съгласие за прекратяване на съществуващата  

съсобственост чрез продажба на частта, собственост на община Никола Козлево от 

следният недвижим имот - терен, собственост на община Никола Козлево с площ от 630 

(шестстотин и тридесет) кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2459/29.03.2018 г, представляващо 630/1330 ид. ч. от недвижим имот, представляващ УПИ 

X – 479 от кв. 57 по плана на с. Вълнари. 

 2. Определя стойност въз основа на експертна оценка, изготвена от независим 

оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 630 (шестстотин и тридесет) 

кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 2459/29.03.2018 г, представляващо 

630/1330 ид. ч. от недвижим имот, УПИ X – 479 от кв. 57 по плана на с. Вълнари в размер 

на 3200 лв. (три хиляди и двеста лева и 00 ст.) без начислен ДДС, които следва да бъдат 

заплатени по сметка на община Никола Козлево IBAN: BG 42 DEMI 9240 8400 0386 85, 

BIC: DEMIBGSF, вид плащане – 445500, при Търговска банка „Д“ АД, ФЦ – Шумен, ИРМ 

– Никола Козлево. Всички необходими присъщи разходи по сделката – данък добавена 

стойност, стойност на експертна оценка, такса за вписване, са за сметка на Мустафа Зюлкяр 

Юсуф с адрес с. Вълнари, ул. „Иван Вазов“ № 11. 

            3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на ЗОС и 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

По дванадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 101 от 16.04.2018  година 

- Относно: Прекратяване на съсобствеността в УПИ VI – 165 от кв. 15 по плана на  с. Крива река, 

община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АОС № 2458/29.03.2018 г. 

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. След неговото 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“ 
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    Галин Иванов Георгиев -                „въздържал се“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „въздържал се“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 присъствали с 11 гласа „за“; 2 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински 

съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 55 

         1.  Общински съвет Никола Козлево дава съгласие за прекратяване на съществуващата  

съсобственост чрез продажба на частта, собственост на община Никола Козлево от 

следният недвижим имот - терен, собственост на община Никола Козлево с площ от 420 

(четиристотин и двадесет) кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2458/29.03.2018 г, представляващо 420/8282 ид. ч. от недвижим имот, представляващ УПИ 

VI – 165 от кв. 15 по плана на с. Крива река. 

 2. Определя стойност въз основа на експертна оценка, изготвена от независим 

оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 420 (четиристотин и 

двадесет) кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 2458/29.03.2018 г, 

представляващо 420/8282 ид. ч. от недвижим имот, УПИ VI – 165 от кв. 15 по плана на с. 

Крива река в размер на 2100 лв. (две хиляди и сто лева и 00 ст.) без начислен ДДС, които 

следва да бъдат заплатени по сметка на община Никола Козлево IBAN: BG 42 DEMI 9240 

8400 0386 85, BIC: DEMIBGSF, вид плащане – 445500, при Търговска банка „Д“ АД, ФЦ – 

Шумен, ИРМ – Никола Козлево. Всички необходими присъщи разходи по сделката – данък 

добавена стойност, стойност на експертна оценка, такса за вписване, са за сметка на 

Теодора Янкова Железова с адрес гр. Шумен, ул. „Петър Делян“ № 11. 

          3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на ЗОС и 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

По тринадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 102 от 12.04.2018  

година за приемане на решение за продажба и одобряване на пазарна оценка на недвижим имот 

частна общинска собственост УПИ V – общ. от кв. 45 с площ от 810 квадратни метра по плана на с. 

Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АОС № 639 от 01.06.2010 г. 

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. След неговото 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 -                „въздържал се“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 56 
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            1. Общински Съвет Никола Козлево дава съгласие да се продаде УПИ V – общ. от кв. 45 с 

площ от 810 квадратни метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, чрез публичен търг с 

явно наддаване, при начална тръжна цена 4100 лв. (четири хиляди и сто лева и 00 ст.) без ДДС. 

 2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението на 

настоящото решение. 

По четиринадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 103 от 16.04.2018  

година за продажба на движима вещ (лек автомобил) – общинска собственост чрез 

провеждане на публичен търг.   

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. След неговото 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 -                   „въздържал се“ 

    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 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал. 2 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 57 

        1. Общински съвет Никола Козлево дава съгласие да се продаде лек автомобил „Джип Гранд 

Чероки“, с регистрационен № Н 2313 ВМ, дата на първа регистрация 10.10.2001 г., чрез публичен 

търг с явно наддаване, при начална тръжна цена в размер на 5730.00 лв. (пет хиляди седемстотин и 

тридесет лева и 00 ст.).  

       2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението на 

настоящото решение. 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 12:50 часа. 

 

 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


