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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 
№06 от 30.05.2018 г. 

          Днес 30.05.2018г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе пето 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 и 

кметове по населени места. Председателят на Общински съвет – Стефан Стефанов 

констатира, наличието на кворум присъстват – 13 (тринадесет) съветника, и че са постъпили 

четири нови докладни след заседанията на постоянните комисии. Докладни с Вх. № 

141/28.05.2018г., № 142/29.05.2018г., № 143/29.05.2018г. и № 145/29.05.2018г., и като 

последна точка Неджат Неджиб Ахмед предложи сформиране на времена комисия по сигнал 

подаден от жителите на община Никола Козлево относно свине комплекса, който се намира 

на територията на общината. След това председателя предложи следния дневен ред,  

1. Докладна с Вх. № 115 от 14.05.2018г. 

2. Докладна с вх. № 128 от 18.05.2018г. 

3. Докладна с вх. № 129 от 18.05.2018г. 

4. Докладна с вх. № 130 от 18.05.2018г. 

5. Докладна с вх. № 141 от 28.05.2018г. 

6. Докладна с вх. № 142 от 29.05.2018г. 

7. Докладна с вх. № 143 от 29.05.2018г. 

8. Докладна с вх. № 145 от 29.05.2018г. 

9. Сформиране на временна комисия. 

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. № 115 от 14.05.2018 год. – относно 

Определяне на представител на Община Никола Козлево, за участие в редовно общо 

събрание на акционерите на „Много профилна болница за активно лечение – Шумен” АД – 

гр. Шумен 

Председателят на общинския съвет, даде думата на председателя на водещата комисия 

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

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

водещата комисия Галин Георгиев предложи представителя на община Никола Козлево да 

бъде Феим Насъф – зам. кмет на община Никола Козлево, към неговото предложение се 

присъединиха и всички останали съветници. След неговото предложение Феим Насъф 

предложи Иван Иванов – зам. кмет на община Никола Козлево да бъде резервен представител 

в случай ако той не успее да присъства на събранието.  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“ 
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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. 9 от ЗМСМА, както и чл. 226 от Търговския закон, общински съвет 

Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 58 

1. Общински съвет – Никола Козлево определя Феим Мехмед Насъф – Заместник-кмет 

на Община Никола Козлево за представител на общината в редовното общо събрание 

на акционерите на „Много профилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. 

Шумен, насрочено за 08.06.2018 год., като при липса на кворум, същото се насрочва за 

25.06.2018 год. 

2. Общински съвет – Никола Козлево определя Иван Кирилов Иванов – Заместник-кмет 

на Община Никола Козлево, при отсъствие на Феим Мехмед Насъф – Заместник-кмет 

на Община Никола Козлево за представител на общината в редовното общо събрание 

на акционерите на „Много профилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. 

Шумен, насрочено за 08.06.2018 год., като при липса на кворум, същото се насрочва за 

25.06.2018 год. 

3. Общински съвет – Никола Козлево взема решение за начина на гласуване на 

представителя на Община Никола Козлево по въпросите от дневния ред на редовното 

общо събрание на акционерите на „Много профилна болница за активно лечение – 

Шумен” АД, както следва: 

3.1.По т. 1. – по съвест ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Доклад на съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2017 г. – проект на решение: 

Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за 

дейността на дружеството през 2017 г.; 

3.2.По т. 2. – по съвест ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Одобряване на 

годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор 

– проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния 

финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор; 

3.3.По т. 3. – по съвест ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Приемане на 

консолидирания доклад за дейността за 2017 г. – проект на решение: Общото 

събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2017 г. 

3.4.По т. 4. – по съвест ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Одобряване на 

консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор - 

проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания 

годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор; 

3.5.По т. 5. – по съвест ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Освобождаване от 

отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г. - 

проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; 
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3.6.По т. 6. – по съвест ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Избор на 

регистриран одитор за 2018 г. - проект на решение: Общото събрание на 

акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2018 г.; 

3.7.По т. 7. – по съвест ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Промяна в състава 

на съвета на директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите 

приема предложената промяна в състава на съвета на директорите; 

3.8.По т. 8. – по съвест ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Определяне на 

мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на решение: Общото 

събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на 

директорите; 

3.9.По т. 9. – по съвест ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Определяне 

възнаграждението на членовете на съвет на директорите, на които няма да бъде 

възложено управлението - проект на решение: Общото събрание на акционерите 

определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението , да бъде в размер на две средни месечни 

работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 

минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния 

месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията е реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 

Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на 

които не е възложено управлението могат да получават въпросното 

възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните 

разпоредби на нормативен акт; 

3.10. По т. 10. – по съвест ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Промяна в 

капитала на дружеството - проект на решение: Общото събрание на акционерите 

приема предложената промяна в капитала на дружеството; 

3.11. По т. 11. – по съвест ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Промяна в 

Устава на дружеството - проект на решение: Общото събрание на акционерите 

приема предложената промяна в Устава на дружеството. 

По втора точка от дневния ред – Докладна с вх.№ 128 от 18.05.2018г.- относно: 

Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Никола Козлево.  

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

Осман Али, същият заяви, че комисията е разгледала и обсъдила внесения материал и е дала 

положително становище по нея. След неговото изказване Владимир Димитров Лазаров 

поиска Антония Колева да даде по-подробни разяснения по внесената докладна. След като 

г-жа Колева обясни подробно Годишния план 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. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 59 

Общински съвет – Никола Козлево приема Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в Община Никола Козлево . 
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По трета точка от дневния ред – приемане на докладни с вх. № 129 от 18.05.2018г.- 

относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Никола 

Козлево за 2019 год. в изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги на 

територията на община Никола Козлево за периода 2016-2020 година. 

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 като г-жа Колева отново разясни материала се 

премина към гласуване. 

Веселин Валериев Ангелов напусна залата за да проведе телефонен разговор.  

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с изпълнението на Стратегия за 

развитие на социалните услуги на територията на община Никола Козлево за периода 2016-

2020 год., общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №60 

Общински съвет – Никола Козлево приема годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Никола Козлево за 2019 година. 

 

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 130 от 

21.05.2018г.- относно:  Разрешение за изработване на проект за ПУП (подробен устройствен 

план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване) за кв. 2 по плана на с. Никола Козлево, община 

Никола Козлево, област Шумен. 

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

Юсеинов Ахмедов, същия заяви че членовете на комисията са разгледали внесената докладна 

и че са дали положително становище по нея. След неговото изказване Галин Георгиев попита 

вносителя дали някога ще има построен спортен комплекс при положение, че за сега 

въпросния имот е предназначен за това. Кмета на община Никола Козлево Ешреф Реджеб му 

отговори, че за в бъдеще имат такива планове за спортен комплекс, но иска този комплекс да 

бъде в двора на училището за да може да се огради така, че да се опази. Той добави също че 

има и съоръжения които трябва като за начало да се въстановят. След  прекратяване на 

разясненията се премина към поименно гласуване.  

От общо 13 присъствали с 10 гласа „за“; 3 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, и чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ,  общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 61 
1. Общински съвет дава разрешение за изработване на проект за ПУП (Подробен устройствен план)- 

ПРЗ (План за регулация и застрояване) за кв. 2по плана на с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, 

обл. Шумен. 

2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, общински съвет Никола Козлево одобрява заданието по чл. 

125 от ЗУТ. 

3. На основание чл. 125б, ал. 2 от ЗУТ настоящото Решение да бъде разгласено с обявление, което да 

се постави на определеното за това място в сградата на общината и се публикува на интернет 

страницата на общината и в един местен вестник. 

 

По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 141 от 28.05.2018  година - 

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

параграфи, във връзка с включване на обект. 

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

Неджиб Ахмед, същият заяви че иска по подробни разяснения от вносителя Ешреф Реджеб. 

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“ 
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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 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 № 62 

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

за разхода по пълна бюджетна класификация. 
 

2. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2018 год., съгласно Приложение № 3. 

 

По шеста точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 142 от 29.05.2018 г. – относно 

Съгласие за подаване на проектно предложение на Община Никола Козлево по интегрирана 

процедура на ОПРЧР и ОПНОИР - BG05M9OP001-2.018 - „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ 

– Компонент 1, и одобряване на подписано споразумение с партньорите. 

Председателя на общински съвет Стефан Стефанов разясни внесения материал. След като се 

прекратиха 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. 1, т. 23 и във връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА, общински съвет Никола 

Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 63 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 59 и следващите от ЗМСМА, 

Общински съвет Никола Козлево: 

1. Дава съгласия Община Никола Козлево да подготви и кандидатства с интегрирано 

проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

Компонент 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, 

Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж. 

2. Одобрява Споразумение за сътрудничество между Община Никола Козлево като 

кандидат, и СУ „Цанко Б. Церковски”, Център за междуетнически диалог и 

толерантност „Амалипе”, Сдружение „Асоциация Интегро” и Ромска фондация 

„Искра“ като партньори.  

Дейност §§ Наименование 

Увеличен

ие на 

плана  

Намален

ие на 

плана  

по Разхода   МБ МБ 

Дейност  

2122„Общинска 

администрация”   

52 05 

Придобиване 

на стопански 

инвентар  

Закупуване на аудио система 1 315 

 

Дейност  

2122„Общинска 

администрация”   

10 15 Материали 

 

 

1 315 

  Всичко: 1 315 1 315 
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По седма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 143 от 12.04.2018  година – 

Относно - Изменение на наредба на общински съвет Никола Козлево за притежаване и 

отглеждане на кучета на територията на община Никола Козлево, приета с Решение № 53 по 

Протокол № 4 от 25 април 2008 г. 

Председателя на общински съвет разясни внесения материал и след като се прекратиха 

дебатите се премина към  гласуване.     

От общо 13 присъствали с 11 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 64 

Приема изменение за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община 

Никола Козлево, приета с Решение № 53 по Протокол № 4 от 25 април 2008 година. както 

следва: 

1. Чл. 7, ал. 2 т.6 - се отменя; 

2. Чл. 16, ал. 1 т.1 се изменя както следва: 

„(1) За нарушения по чл.10 се налагат глоби, както следва:  

1. за извеждане на кучета без повод, а на агресивните кучета и кучетата, изброени в 

чл.9, ал.2 и без намордник – глоба в размер на 100 лева (200 лева - отменена).“ 

 

По осма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 145 от 29.05.2018  година - 

Относно: Общо събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД – гр. Шумен. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и след 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. 9 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 65 

   1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД – гр. Шумен на 14.06.2018 год. от 14,00 часа.  

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД – гр. Шумен – Феим Мехмед Насъф – зам. кмет на 

община Никола Козлево. 

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 одитиран годишния финансов отчет, счетоводен 

баланс, отчет за приходите и разходите и докладите за отчета на дейността и 

управлението на „ ВиК – Шумен“ ООД за 2017 год. по съвест ЗА / ПРОТИВ / 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

По т. 2. от дневния ред: Вземане на решение за избор на одитор „Приморска одиторска 

компания“ ООД, регистриран одитор Илия Неделчев Илиев – по съвест ЗА / ПРОТИВ / 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
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По т. 3. от дневния ред: Приемане на отчета на одитния комитет за 2017 година, на  „ ВиК 

– Шумен“ ООД  – по съвест ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

4. Общински съвет – Никола Козлево определя Иван Кирилов Иванов – Заместник-кмет 

на Община Никола Козлево, при отсъствие на Феим Мехмед Насъф – Заместник-кмет на 

Община Никола Козлево за представител на общината в редовното общо събрание на 

акционерите на 14.06.2018 год. от 14,00 часа в общото събрание на съдружниците на 

„ВиК- Шумен” ООД – гр. Шумен 

 

По девета точка от дневния ред –  Създаване на временна комисия 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на Неджат Неджиб Ахмед, 

да запознае общинските съветници с проблема. Той каза че в село Каравелово, постоянно 

през лятото се носи миризма на прасета. След неговото изказване – председателят на 

общинския съвет предложи, да се създаде комисия от 5 човека, като нейни членове да бъдат 

– Шинаси Иса Назиф – кмет на село Каравелово, Мехмед Аптула Мехмедали – кмет на село 

Пет могили, Неджат Неджиб Ахмед и Иванка Господинова Иванова – общински съветници 

и председател Мюждет Шабан – спец. „Екология и опазване на горите“.  

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

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

РЕШЕНИЕ № 66 

1. Създава времена комисия в състав председател Мюждет Шабан – спец. „Екология и 

опазване на горите“ и членове Шинаси Иса Назиф – кмет на село Каравелово, Мехмед 

Аптула Мехмедали – кмет на село Пет могили, Неджат Неджиб Ахмед и Иванка 

Господинова Иванова; 

2. Определя срок за работа на комисията до 15 юни 2018 година. 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 13:00 часа. 

 

 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


