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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 
№08 от 28.06.2018 г. 

          Днес 28.06.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе шесто 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“, Петър 

Димитров – секретар на община Никола Козлево, Таня Атанасова Иванова – Христова – ст. 

Експерт в дирекция „УТ, СпД и ЕП“, Севгин Ружди Ахмед – Ст. Експерт дирекция „ФСД и 

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

констатира, наличието на кворум присъстват – 13 (тринадесет) съветника, и преди да 

открие заседанието даде думата на подполковник Георгиев – началник на ВО гр. Шумен, 

той награди кмета на община Никола Козлево Ешреф Реджеб с плакет и удостоверение на 

ЦВО гр. София за съществен принос и заслуги към отбраната на страната. След това 

председателя предложи следния дневен ред,  

1. Писмен отговор с Вх. № 157 от 13.06.2018г. 

2. Докладна с вх. № 135 от 23.05.2018г. 

3. Докладна с вх. № 136 от 23.05.2018г. 

4. Докладна с вх. № 137 от 23.05.2018г. 

5. Докладна с вх. № 138 от 23.05.2018г. 

6. Докладна с вх. № 139 от 23.05.2018г. 

7. Докладна с вх. № 140 от 23.05.2018г. 

8. Докладна с вх. № 151 от 11.06.2018г. 

9. Докладна с вх. № 153 от 11.06.2018г. 

10. Докладна с вх. № 154 от 11.06.2018г. 

11. Докладна с вх. № 155 от 11.06.2018г. 

12. Докладна с вх. № 161 от 14.06.2018г. 

13. Докладна с вх. № 162 от 14.06.2018г. 

14. Докладна с вх. № 163 от 14.06.2018г. 

15. Докладна с вх. № 164 от 21.06.2018г. 

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 – Отговор с вх. № 157 от 13.06.2018 год. – 

На питане от Нурхан Осман Али – съветник в общински съвет Никола Козлево с Изх. № 

150/11.06.2018г., в деловодството на общински съвет бе входиран отговор с Вх. № 

157/13.06.2018г., който е предоставен на г-н Али той заяви, че е удовлетворен от отговора. 

След изказването на Нурхан Осман Али председателят на общински съвет Стефан 

Стефанов заяви, че има устно питане към Джемил Азиз директор на ОП Никола Козлево, но 

при положение, че г-н Азиз не присъства в днешното заседание председателя се обърна към 

кмета на община Никола Козлево Ешреф Реджеб. Председателят попита кмета кога г-н 

Азиз ще предостави отчета на Общинско предприятие – Никола Козлево, при положение че 

изтече и второто тримесечие. Кмета на община Никола Козлево му отговори, че на 

следващото редовно заседание на общински съвет ще бъде предоставен отчет за цялото 

първо шестмесечие на 2018 година и че работата в предприятието е намаляла.  

По втора точка от дневния ред – Докладна с вх.№ 135 от 23.05.2018г.- относно: 

Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен план/- ПРЗ /план за 
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регулация и застрояване/  за кв. 46 по плана на с.Вълнари община Никола Козлево област 

Шумен. 

Председателят на общински съвет припомни внесения материал и цитира от мотивираното 

предложение внесено от зам. кмета Феим Насъф. След това даде думата на председателя на 

водещата комисия Сейнур Юсеинов Ахмедов, същият заяви, че комисията е разгледала и 

обсъдила внесения материал и е дала положително становище по нея. След неговото 

изказване 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 124а от ЗУТ и съгласно чл.125 

от ЗУТ, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 68 

Общински съвет – Никола Козлево дава  разрешение за изработване на проект за ПУП 

/подробен устройствен план/- ПРЗ /план за регулация и застрояване/ - за кв. 46 по плана на 

с.Вълнари община Никола Козлево област Шумен. 

  

По трета точка от дневния ред – приемане на докладни с вх. № 136 от 23.05.2018г.- 

относно: Одобряване на Подробен Устройствен План  /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за 

обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Цифрови 

Системи – Нетуоркс“ ЕООД на територията на 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 неговото изказване Владимир 

Димитров Лазаров поиска Рейхан Юсуф – главен специалист „УТ и НС“  още веднъж да 

разясни внесения материал, след направените разяснения 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 Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и съгласно изискванията на чл. 129, ал. 1 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/,  общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №69 

1. Одобрява Подробен Устройствен План /ПУП/ – парцеларен План /ПП/ за 

техническата инфраструктура за обект:  „Подземна оптична мрежа за електронни 

съобщения за нуждите на „Цифрови Системи – Нетуоркс“ ЕООД на територията на 

община Никола Козлево, област Шумен. 

2. Настоящото решение подлежи на обжалване в едномесечен срок, определен с чл. 

215, ал. 4 от ЗУТ по реда  на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд – 

Шумен, чрез община Никола Козлево. 

3. На основание чл. 129, ал. 1, изречение 2 от ЗУТ решението за одобряване на проекта 

за ПУП в седемдневен срок да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“. 

 По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 137 от 

23.05.2018г.- относно:  Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

план/- ПРЗ /план за регулация и застрояване/  за кв. 70 по плана на с.Вълнари община 

Никола Козлево област Шумен. 

Председателят на общински съвет прочете мотивираното предложение и 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. 

По молба г-н Лазаров, зам. кмет Феим Насъф направи допълнителни разяснения и след  

прекратяване на дебатите се премина към  гласуване.  

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

основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл. 124б във връзка с 124а от ЗУТ и съгласно чл.125 от ЗУТ,   

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 70 
Общински съвет - Никола Козлево дава  разрешение за изработване на проект за ПУП 

/подробен устройствен план/- ПРЗ /план за регулация и застрояване/ - за кв. 70 по плана на 

с.Вълнари община Никола Козлево област Шумен.  
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По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 138 от 23.05.2018  година - 

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

регулация и застрояване/  за кв. 10 по плана на с.Вълнари 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 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 124а от ЗУТ и съгласно чл.125 от ЗУТ, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 71 

Общински съвет – Никола Козлево дава  разрешение за изработване на проект за ПУП 

/подробен устройствен план/- ПРЗ /план за регулация и застрояване/ - за кв. 10а по плана на 

с.Вълнари община Никола Козлево област Шумен. 

      По шеста точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 139 от 23.05.2018 г. – относно 

Одобряване на Подробен Устройствен План /ПУП/ - Парцеларен План /ПП/ за кв. 55 по 

плана на с. Каравелово, общ. Никола Козлево, област Шумен. 

Поради не ясноти с начина и вида на собственост, засегната от проекта за ПУП докладната 

бе оттеглена от вносителя до нейното изясняване. 

            По седма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 140 от 23.05.2018  година – 

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

/план за регулация и застрояване/  за кв. 45 по плана на с.Вълнари община Никола Козлево 

област Шумен. 

Председателя на общински съвет разясни внесения материал и 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 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.11 от ЗМСМА и чл. 124б във връзка с 124а от ЗУТ и съгласно чл.125 от ЗУТ,  

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 72 

Общински съвет – Никола Козлево дава  разрешение за изработване на проект за 

ПУП /подробен устройствен план/- ПРЗ /план за регулация и застрояване/ - за кв. 45 по 

плана на с.Вълнари община Никола Козлево област Шумен. 

По осма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 151 от 11.06.2018  година - 

Относно: Отстъпване на имот общинска собственост безвъзмездно на Мюсюлманското 

настоятелство в село Пет могили за нуждите на Джамията. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и 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 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“ 
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    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, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 ал. 4 и чл. 35 ал. 5 от ЗОС, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 73 
1.  Общински съвет с. Никола Козлево дава съгласие да се дари имот с № 060007 с площ от 

22.250 дка, в местността „Баир Баши“, актуван с АЧОС № 2463/15.05.2018 г. в землището на с. Пет 

могили, общ. Никола Козлево безвъзмездно на Мюсюлманското настоятелство в село Пет могили за 

нуждите на Джамията. 

2. Възлага Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението на настоящото 

решение. 

По девета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 153 от 11.06.2018  година - 

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

имот частна общинска собственост УПИ XI – общ. от кв. 45 с площ от 960 квадратни метра 

по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 643 от 

01.06.2010 г. 
Председателят на общински съвет разясни внесения материал и 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 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. 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 № 74 

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

кв. 45 с площ от 960 квадратни метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, 

област Шумен, актуван с АЧОС № 643 от 01.06.2010 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване, при начална тръжна цена 4800.00 лв. (четири хиляди и осемстотин лева и 00 ст.) 

без ДДС. 

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

на настоящото решение. 

Преди да продължи заседанието председателят на общински съвет по молба на съветниците 

обяви 10 минутна почивка. 

По десета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 154 от 11.06.2018  година - 

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

имот частна общинска собственост с начин на трайно ползване (НТП) „Лозе“ с № 098002 с 

площ от 1.306 дка, III категория, в местността „Арачалия“ в землището на с. Каравелово, 

община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 1790 от 18.03.2013 г. 
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Председателят на общински съвет разясни внесения материал и 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 разясненията  се премина към поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „против“ 

    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 -          „въздържал се“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „въздържал се“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „въздържал се“  

От общо 13 присъствали с 8 гласа „за“; 4 глас „въздържал се“ и 1 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 № 75 

1. Общински Съвет Никола Козлево дава съгласие да се продаде                         

недвижим имот частна общинска собственост с начин на трайно ползване (НТП) „Лозе“,  с 

№ 098002, с площ от 1.306 дка, III категория, в местността „Арачалия“ в землището на с. 

Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 1790 от 18.03.2013 

г., чрез публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 1300.00 лв. (хиляда и 

триста лева и 00 ст.). 

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

настоящото решение. 

 По единадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 155 от 11.06.2018  година - 

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

имот частна общинска собственост УПИ IX – общ. от кв. 45 с площ от 990 квадратни метра 

по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 642 от 

01.06.2010 г. 
Председателят на общински съвет разясни внесения материал и 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 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, 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 № 76 

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

45 с площ от 990 квадратни метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област 

Шумен, актуван с АЧОС № 642 от 01.06.2010 г., чрез публичен търг с явно наддаване, при 

начална тръжна цена 5000.00 лв. (пет хиляди лева и 00 ст.) без ДДС. 

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

настоящото решение. 

По дванадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 161 от 14.06.2018  година 

- Относно: Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и 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 Нурхан Осман Али даде същото становище. 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. 8, т. 23, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 77 

 1. Дава съгласие Община Никола Козлево да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ с проект "Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на 

територията на община Никола Козлево" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

2. Декларира, че дейностите по проект "Рехабилитация и реконструкция на улици от 

общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево" съответстват на 

Общински план за развитие на Община Никола Козлево и Актуализиран документ за 

изпълнение на общински план за развитие на Община Никола Козлево 2017 - 2020 г., 

както следва: 

Приоритет № 3: „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и 

опазване на околната среда.“, Специфична цел № 3.1. „Доизграждане и модернизиране  

на техническата  инфраструктура и подобряване качествата на средата“, Мярка № 3.1.1: 

„Ремонт и поддръжка на републикански, общински пътища и улични мрежи“.  
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3. Упълномощава Kмета на Община Никола Козлево да подготви и представи 

изискуемите документи, необходими за кандидатстване за безвъзмездна финансова 

помощ с проект "Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на 

територията на община Никола Козлево" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

По тринадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 162 от 14.06.2018  година 

- Относно: Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и 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 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. 8, т. 23, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 78 

 1. Дава съгласие Община Никола Козлево да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ с проект “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда 

на община Никола Козлево” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

2. Декларира, че дейностите по проект “Подобряване на енергийната ефективност на 

административна сграда на община Никола Козлево” съответстват на Общински план за 

развитие на Община Никола Козлево и Актуализиран документ за изпълнение на 

общински план за развитие на Община Никола Козлево 2017 - 2020 г., както следва: 

Приоритет № 3: „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и 

опазване на околната среда“, Специфична цел № 3.1. „Доизграждане и модернизиране  

на техническата  инфраструктура и подобряване качествата на средата“, Мярка № 3.1.4:  

„Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ“.  

3. Упълномощава Kмета на Община Никола Козлево да подготви и представи 

изискуемите документи, необходими за кандидатстване за безвъзмездна финансова 

помощ с проект “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда 
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на община Никола Козлево” по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

По четиринадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 163 от 14.06.2018  

година - Относно: Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на 

председателя на водещата комисия Нурхан Осман Али, същия заяви че членовете на 

комисията са разгледали внесената докладна и че са дали положително становище по нея. 

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. 8, т. 23, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 79 

 1. Дава съгласие Община Никола Козлево да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ с проект "Ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Зорница“, с. Никола 

Козлево, общ. Никола Козлево“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

2. Декларира, че дейностите по проект "Ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ 

„Зорница“, с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево“  съответстват на Общински план 

за развитие на Община Никола Козлево и Актуализиран документ за изпълнение на 

общински план за развитие на Община Никола Козлево 2017 - 2020 г., както следва: 

Приоритет № 4: „Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, 

образователни, социални и културни услуги“, Специфична цел № 4.2. „Осигуряване на 

качествено образование“, Мярка № 4.2.2: Обновяване на материалната и техническа 

база на образователните институции.  

3. Упълномощава Kмета на Община Никола Козлево да подготви и представи 

изискуемите документи, необходими за кандидатстване за безвъзмездна финансова 

помощ с проект "Ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Зорница“, с. Никола 

Козлево, общ. Никола Козлево“  по Процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските 
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райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

 По петнадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 164 от 21.06.2018  година - 

Относно: Отдаване под наем на орехови насаждения с цел бране на плодове. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и 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 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.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС,  общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 80 

1.Общински съвет дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за бране 

на плодове от орехови насаждения за срок, считано до 31.12.2018 година, по землища 

както следва: 

 с. Никола Козлево – по пътя на м.”Ябълката” – 30 броя 

 с. Пет могили – ул. ”Г. Димитров” – 34 броя; ул. ”Н. Вапцаров”- 6 броя; ул. 

”Шипка”- 4 броя; ул. ”Цар Борис” - 5 броя; ул. ”Хан Аспарух” – 11 броя; ул. 

”Ленин” 5 броя. 

 с. Хърсово – пътя между с. Хърсово и с. Ружица – 13 броя 

 с. Крива река – м. „Таушанлъ” – 30 броя 

 с. Църквица – в имот № 000007 – 40 броя 

 с. Каравелово - на пътя между с. Пет могили и с. Каравелово- 130 броя 

 с. Векилски – към ТКЗС – 67 броя; на ул. ”Г. Димитров” – 10 броя; м. „Кладенеца” 

– 14 броя 

2.Ореховите дървета се отдават с цел бране на орехи на цена 5,00/пет/ лева без ДДС на 

дърво. 

3.Възлага на Кмета на Общината да проведе  публичен търг с явно наддаване и  

отдаване под наем на орехови дървета.  

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 12:00 часа. 

 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


