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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  Н И К О Л А  К О З Л Е В О                                       

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 
№12 от 13.07.2017 г. 

          Днес 13.07.2017 г. от 09.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе седмо редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2017 година. На 

заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – 

зам. кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – зам. кмет на община Никола Козлево, 

Иванка Найденова – директор „ФСД а АО“, Нежля Кямилова- юрисконсулт на община 

Никола Козлево, Севгин Ахмед- спец. Общинска собственост,   Мехмед Мехмедали – кмет 

на с. Пет могили, Мехмед Мехмед – кмет на с. Хърсово, Недрет Тефик – кмет на с. Крива 

река, Селяйдин Исуф – кмет на с. Църквица, Насъф Исмаил – кмет на с. Ружица, Йорданка 

Добрева – кмет на с. Цани Гинчево, Борис Добрев – кметски наместник на с Векилски.  

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

присъстват 11(единадесет) съветника. Отсъстват Нурхан Осман Али и Себайдин Фикрет 

Ахмед, който е в Холандия. Преди гласуване на дневния ред председателя на общински 

съвет Стефан Стефанов, запозна отново колегите си с правилника на общинския съвет, 

според който редовните заседания на общинския съвет, се провеждат последния четвъртък 

на месеца. Тази сесия се провежда тъй като съгласно правилника внесени и неразгледани 

докладни се разглеждат на следващото заседание, и всички докладни без тази за 

средищните училища са разгледани на комисии и има становище по тях. 

След като направи тези уточнения,  той каза че редовната сесия ще се състои, както е по 

правилника на 27.07.2017 година, в случай, че има постъпили докладни до 19.07.2017 

година, на 20.07.2017 год. и 21.07.2017 год. ще има заседания на постоянните комисии, за 

което председателите на комисии ще бъдат уведомени своевременно.  

От общо 11 присъстващи съветника, с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал 

се“, това предложение бе прието от общински съвет.  

След което председателят на общински съвет предложи следния дневен ред, в който да се 

включи заради нейната спешност Докладна с вх. № 202 от 11.07.2017г.:    

1. Докладна с вх. № 171 от 05.06.2017г. 

2. Докладна с вх. № 174 от 14.06.2017г. 

3. Докладна с вх. № 175 от 15.06.2017г. 

4. Докладна с вх. № 176 от 16.06.2017г. 

5. Докладна с вх. № 178 от 20.06.2017г. 

6. Докладна с вх. № 183 от 26.06.2017г. 

7. Докладна с вх. № 184 от 27.06.2017г. 

8. Докладна с вх. № 185 от 28.06.2017г. 

9. Докладна с вх. № 187 от 28.06.2017г. 

10. Докладна с вх. № 197 от 07.07.2017г. 

11. Докладна с вх. № 199 от 07.07.2017г. 

12. Докладна с вх. № 202 от 11.07.2017г. 

От общо 11 присъстващи съветника с 11 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал 

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

По Първа точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 171 от 05.06.2017г.- 

относно: Информация за безработицата на територията на община Никола Козлево за 

2016г. 

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

същият заяви, че комисията е разгледала и приела информацията и предлага на общинския 
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съвет да я приеме. Председателя на общинския съвет цитира че е намаляла безработицата 

като общо и най-вече младежката такава. 

Кмета на община Никола Козлево Ешреф Вели Реджеб заяви, че има много назначени лица 

по програми от бюрото както и обучаващи се в момента кадри. След разясненията на кмета 

Владимир Лазаров попита „кога ще има постоянни работни места?“ Кмета отговори че за 

целта трябват по-сериозни предприемачи. След направените дебати по информацията се 

премина към гласуване. 

От общо гласували 11 с 11 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

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

 РЕШЕНИЕ № 75 

Общински съвет - Никола Козлево приема за сведение информацията за безработицата на 

територията на община Никола Козлево за 2016 година. 

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №174 от 14.06.2017г.- 

относно: Допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост, приета с Решение № 3 по Протокол № 1/26.01.2017 г.  

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

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. След, което се премина 

към гласуване. 

От общо гласували 11 с 11 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с проявен интерес за закупуване на 

имоти, общинска собственост, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 76 

Да се направи следното допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост: 

1. В Раздел II „Описание на имотите, които общината има намерение да  

предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 

капитала на търговските дружества, за ограничаване на вещни права или за предоставяне на 

концесия“ т.3 „Продажби“ добавя: 

„Продажби на имоти общинска собственост“ както следва: 

 № по 

ред 
Населено място Имот площ АОС 

1 
с. Никола 

Козлево 
УПИ XVI в кв.70 74.80 кв. м. 

2447 

2 с. Каравелово УПИ I-23 в кв.11 2200 кв. м. 2448 

 

2. Допълнението по т.1 да се отрази в Програмата за управление и разпореждане 

с имоти общинска собственост, приета с Решение № 3 по Протокол № 1/26.01.2017 г.  

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 175 от 15.06.2017г.- 

относно: допълнение на Решение № 172 по Протокол № 23 от 29.12.2016 год. на ОбС – 

Никола Козлево. 

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

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. Председателя на 

общинския съвет Стефан Стефанов добави, че тези автомобили които са предоставени на 

общинското предприятие, би трябвало да имат определени места за местодомуване, със 

Заповед на общинския съвет.. След неговото изказване кмета на община Никола Козлево 

отбеляза, че според местоработата със заповед от него ще се посочат и до колкото е 

възможно ще се оградят съответните места предназначени за местодомуване на превозните 

средства.     След прекратяване на дебати се премина към поименно гласуване. 

От общо 11 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 
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    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 -              „отсъства“ 

    Нурхан Осман Али -                        „отсъства“  

От общо 11 гласували с 11 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 52, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

3, чл. 9 от Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински 

предприятия на територията на Община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 77 

Общински съвет Никола Козлево допълва Решение № 172 по Протокол  № 23 от 29.12.2016 

год., както следва - Товарен автомобил, марка Форд Транзит с регистрационен   № Н 1454 

ВС, считано от влизане на решението в законова сила. 

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 176 от 16.06.2017г.- 

относно: Актуализиране на Капиталови разходи по бюджет 2017 г. по дейности и 

параграфи, във връзка промяна на стойностни разчети на обекти. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Ахмед, същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително 

становище по докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме, също 

така добави че трябва да се побърза с ремонта понеже зимния сезон наближава. 

Председателя на общинския съвет Стефан Стефанов добави, че е разговарял с вносителя на 

докладната и той като възложител на проектирането е избрал котел да е с комбинирано 

гориво и може да се ползват въглища, пелети, дърва и др., и сумата която е предвидена е 

много добра. Тук след въпрос от господин Владимир Лазаров заместник кмета Иван Иванов 

изнесе данни, за стойността на отоплителните инсталации в ЦДГ-тата н село Пет могили и 

село Никола Козлево, като тази стойност значително е надвишавала сега предвидената.  

След направените разяснения и прекратяване на дебатите се премина към поименно 

гласуване. 

От общо 11 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 -              „отсъства“ 

    Нурхан Осман Али -                        „отсъства“  

От общо 11 гласували с 11 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл. 124и чл. 125, ал. 1т.2, от ЗПФ и при спазване 

разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2017 г. общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 78 



Протокол №12 от 13 юли  2017 година   4 

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 2017 год., съгласно Приложение № 4. 

По пета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 178 от 20.06.2017г.- 

Относно: одобряване на начална тръжна цена за продажба на недвижим имот частна 

общинска собственост УПИ I-23 от кв. 11 с площ от 2200 квадратни метра по плана на с. 

Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен актуван с АОС № 2448 от 12.05.2017г. 

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

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. Тук председателя на 

общинския съвет изчете направената оценка и попита защо има отбив от цената. Феим 

Насъф обяви, че това място си е било на човека и той сега желае да го закупи, поради което 

е направен отбив от цената, тъй като не се знае дали бившият собственик ще иса да я купи 

на тази цена. След направените разяснения се премина към поименно гласуване. 

От общо 11 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 -              „отсъства“ 

    Нурхан Осман Али -                        „отсъства“  

От общо 11 присъствали с 10 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 от Наредба за 

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

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 79 

Дейност §§ Наименование 

Увелич

ение на 

плана  

Намале

ние на 

плана  

по Разхода   СБС СБС 

Дейност  

2311 „Детски 

градини”   

53-09 Придоб. 

други НДА 

Проектиране на АС, ОВ, ел. и 

ВиК на обект „Изграждане на 

централно отопление на ДГ 

„Здравец“ с.Църквица 

 

3 000  

Дейност  

2311 „Детски 

градини”   

52-03 Придоб. на 

др.оборудване, 

машини и 

съоръжения 

„Изграждане на централно 

отопление на ДГ „Здравец“ 

с.Църквица 
25 000  

Дейност  

2122 

„Общинска 

администрац

ия”   

 

42-14  

 
Обезщетения и помощи по 

решение на Общински съвет 

 

28 000 

  Всичко: 28 000 28 000 
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1. Общински Съвет Никола Козлево дава съгласие да се продаде УПИ I-23 от кв. 11 с 

площ от 2200 квадратни метра по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево чрез 

публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 6800 лв. 

2. Начална тръжна цена е определена от лицензиран оценител на стойност от 6800 

лв. (шест хиляди и осемстотин лева). 

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

настоящото решение.  

По шеста точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 183 от 26.06.2017г.- 

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд. 

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

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. Владимир Лазаров 

попита „тези ниви не бяха ли вече отдадени под наем“ Севгин Ахмед – Спец. 

Председателят на общинския съвет попита кое налага увлечението на наема с 20%, от 25 на 

30 лева. Вносителя на докладната Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, обясни 

че това е справедливо. Общинска собственост обясни, че към тези имоти не е имало 

интерес в предишния търг и за това е обявен нов за тях. След направените разяснения се 

премина към поименно гласуване. 

От общо 11 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 -              „отсъства“ 

    Нурхан Осман Али -                        „отсъства“  

с 11 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 и във връзка с чл.54, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане на общинско имущество, общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 80 

1. Дава съгласие да се отдадат под наем земи от общинския поземлен фонд за срок от 

една стопанска година без търг или конкурс на малоимотни и безимотни лица по 

Приложение №1. 

2. Размерът на наема за отдаване на земеделски земи без търг или конкурс за  

малоимотни и безимотни лица да бъде 30.00 лв. на декар. 

3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проведе процедура по наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Никола 

Козлево, като назначи комисия за разглеждане и разпределяне на имотите. 

По седма точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 184 от 27.06.2017г.- 

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд. 

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

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. След направените 

разяснения и прекратяване на дебатите се премина към поименно гласуване. 

От общо 11 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 -              „отсъства“ 

    Нурхан Осман Али -                        „отсъства“  

с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСMА, чл.8, ал.4, чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.54, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане на общинско имущество, общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 81 

1. Дава съгласие да се отдадат под наем земи от общинския поземлен фонд чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от три стопански година, 

считано от 01.10.2017 г. до 30.09.2020 г. следните имоти: 

имот № землище площ местност кат. АОС 

055019 Пет могили 22.324 Да екинлик III 2440/24.06.2016 

055030 Пет могили 20.251 Да екинлик III 2372/15.06.2016 

057012 Пет могили 11.600 Обана IV 2439/24.06.2016 

 Общо 54.175   

 
      
имот № землище площ местност кат. АОС 

025001 Вълнари 8.764 ТИКЕНЛИК III 318/19.03.2009г. 

030001 Вълнари 15.608 ДЖАМИТОКАДЪ III 2428/24.06.2016г. 

064005 Вълнари 83.076 ГОРАТА III 2422 

025040 Вълнари 53.344 ТИКЕНЛИК III 2295 

017031 Вълнари 6.000 Ески Бостанлък III 2296 

056010 Вълнари 2.678 Башка Авул IV 351/30.03.2009г. 

 
Общо 169.470 

   
      
имот № землище площ местност кат. АОС 

010042 Крива река 31.026 КРАЙ СЕЛО VI 2303/03.06.2016г. 

010092 Крива река 18.750 КРАЙ СЕЛО VI 2301/03.06.2016г. 

010106 Крива река 15.326 КРАЙ СЕЛО VI 2302/03.06.2016г. 

014002 Крива река 24.698 БАДЖА КУЛА VI 1734/18.02.2013г. 

015007 Крива река 18.566 В СЕЛОТО VI 2300/03.06.2016г. 

016013 Крива река 12.034 КЪЗЪЛДЖЪК 

КУЛАК 

VI 
1739/18.02.2013г. 

016022 Крива река 20.990 КЪЗЪЛДЖЪК 

КУЛАК 

VI 
1741/18.02.2013г. 

016029 Крива река 13.256 КЪЗЪЛДЖЪК 

КУЛАК 

VI 
1742/18.02.2013г. 

041037 Крива река 24.405 СООДЖАК VI 2305/03.06.2016г. 

 Общо 179.051   
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      имот № землище площ местност кат. АОС 

000007 Никола Козлево 30.548 
МАЛЪК 

ЕКИНЛИК 
IV 453/18.06.2009г. 

000063 Никола Козлево 20.479 АРПАЛЪК V 462/18.06.2009г. 

000065 Никола Козлево 11.710 АРПАЛЪК V 463/18.06.2009г. 

011051 Никола Козлево 20.862 ДО СЕЛО IV 2311/03.06.2016г. 

018001 Никола Козлево 16.156 ЧАИРАЛАН III 608/11.08.2009г. 

022009 Никола Козлево 18.284 ГАБРАКА IV 2307/03.06.2016г. 

022032 Никола Козлево 61.652 ГАБРАКА IV 2308/03.06.2016г. 

 
Общо 179.691 

   

  

   

 имот № землище площ местност кат. АОС 

015001 Хърсово 195.412 МАЛТАШИ VI 2409/24.06.2016г. 

027001 Хърсово 11.149 ДО ЯЗОВИРА III 2055/10.06.2013г. 

040006 Хърсово 12.450 ПАПУРЛУКА III 2066/10.06.2013г. 

106088 Хърсово 11.183 КЪСЪРЕРЕКЛИК IV 2348/03.06.2016г. 

 Общо 230.194   

 

      имот № землище площ местност кат. АОС 

000159 Цани Гинчево 10.288 -------------- III 1093/19.11.2012г. 

000186 Цани Гинчево 40.244 -------------- III 2325/03.06.2016г. 

049012 Цани Гинчево 62.184 Кара сулук III 2317/03.06.2016г. 

100204 Цани Гинчево 20.546 възст.ст.реал.гр. IV 2316/03.06.2016г. 

 Общо 133.262   

 

      
имот № землище площ местност кат. АОС 

023033 Църквица 18.300 КАРТАЛ VI 2342/03.06.2016г. 

 Общо 18.300   

 имот № землище площ местност кат. АОС 

000049 Красен дол 20.152 -------------- VIII 219/04.05.2005г. 

000100 Красен дол 9.765 -------------- VIII 196/04.5.2005 

000162 Красен дол 9.014 -------------- VIII 721/29.3.2012 

 Общо 38.931   

 

      
      
имот № землище площ местност кат. АОС 

016052 Ружица 100.143 Кьок бостан VI 974/01.10.2012г. 

037004 Ружица 39.189 Юртлук VII 1403/31.01.2013г. 

037014 Ружица 48.447 Юртлук VII 2326/03.06.2016г. 

037022 Ружица 32.474 Юртлук VII 2327/03.06.2016г. 

042005 Ружица 25.145 Кулак IV 142/22.10.1997г. 

022027 Ружица 18.417 Баир Тарла VI 2336/03.06.2016 
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022029 Ружица 21.493 Баир Тарла VI 2335/03.06.2016 

022030 Ружица 21.473 Баир Тарла VI 2334/03.06.2016 

023001 Ружица 26.799 Карши екинлик VI 1377/28.01.2013 

 
Общо 333.580 

   
 

2. Определя първоначалните тръжни цени, както следва: 

- За имоти с площ до 50 дка – 50.00 лв./дка 

- За имоти с площ от 50 до 100 дка – 55.00 лв./дка 

- За имоти с площ от 100 до 200 дка – 60.00 лв./дка 

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

действия по изпълнението на настоящото Решение. 

По осма точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 184 от 27.06.2017г.- 

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

имот частна общинска собственост УПИ III от кв. 4 с площ от 21295 квадратни метра по 

плана на с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен актуван с АОС № 2449 

от 28.06.2017 г. 
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Ахмед, същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително 

становище по докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. 

Председателя на общинския съвет попита вносителя на докладната – Феим Мехмед –

заместник кмет, дали в този терен не е имало зелени площи, преди съставянето на акта, тъй 

като на предходното гледане на докладна с вх.№146 от 18 май 2017 година, при даване на 

съгласие за изработване на ПУП за УПИ III от кв.4, в регулационния план на село Никола 

Козлево е предвидено за Озеленяване – Площ на УПИ I -озеленяване преди промяната  

6812 кв.м. Вносителят обясни че там няма зелени площи и никъде в актовете на общината 

няма актувани зелени площи в този квартал. След направените разяснения се премина към 

поименно гласуване. 

От общо 11 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 -                „против“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „отсъства“ 

    Нурхан Осман Али -                        „отсъства“  

 с 9 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“ и на основание 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 № 82 

1. Общински Съвет Никола Козлево дава съгласие да се продаде УПИ III от кв. 4 с площ от 

21295 квадратни метра по плана на с. Никола Козлево, община Никола Козлево, чрез 

публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 69 700 лв. 

2. Начална тръжна цена определена от лицензиран оценител на стойност от 69 700 лв. 

(шестдесет и девет хиляди и седемстотин лева). 

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

настоящото решение. 

По девета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 187 от 28.06.2017г.- 
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Относно: Промяна в правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Никола 

Козлево. 
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Галин 

Георгиев, същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително 

становище по докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. Тук 

думата поиска общинския съветник Ерджан Хасан, който помоли по време на дебати да се 

спазва добрия тон от съветниците, както и при обръщение към вносителите на докладни. 

след направените разяснения се премина към  гласуване. 

От общо 11 гласували: с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 83 

1. Отменя от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Никола 

Козлево – чл. 19, ал. 5; 

2. Общински съвет – Никола Козлево определя следните председатели на постоянните 

комисии считано от считано от влизане в сила на решението: 

1. Комисия „Просвета, култура, младежки дейности, спорт и транспорт“ 

Председател: Нурхан Осман Али; 

2. Комисия „Административно – правно обслужване, законност и обществен ред, гори, 

социални дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и 

сигнали“ 

Председател: Галин Иванов Георгиев; 

3. Комисия „Бюджет и финанси, стопански дейности и туризъм, управление на 

общинска собственост и земеделие“ 

Председател: Неджат Неджиб Ахмед; 

4. Комисия „Устройство на територията, строителство, етнически въпроси, 

здравеопазване, евроинтеграция“ 

Председател: Сейнур Юсеинов Ахмедов   

По десета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 197 от 07.07.2017 година. 

Относно: Актуализиране на Капиталови разходи по бюджет 2017 год. по дейности и 

параграфи, във връзка с промяна на стойностни разчети на обекти. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Ахмед, същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително 

становище по докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. И 

допълни, че понеже това е от републиканска пътна мрежа и предстои асфалтиране от страна 

на държавата, и поради тази причина ние като община трябва да побързаме с нашия проект, 

да извършим нужните ремонтни дейности по водопровода на време за да може те да 

асфалтират. След изказването на Неджат Неджиб Ахмед председателят на общински съвет 

даде думата на Иванка Найденова – Директор дирекция „ФСД и АО“. Тя обясни, че този 

обект е преходен от 2016 година, средствата по него са неусвоени, но постъпили по 

сметката на общината и са заложени за изпълнение в капиталовата програма за 2017 год. 

поради промяна в КСС средствата не достигат с 18600 лв., които ви предлагаме да бъдат 

завишени и обекта да бъде със стойност 99000 лева. Председателя на общинския съвет 

попита имали готови технически проекти за водопровода, тъй като това е строеж 3 „трета“ 

категория. Общинския съветник Владимир Лазаров – попита какви са цените на 

водопроводите и заместник кмета Иван Иванов – му отговори че по времето на предния 

кмет в Църквица е направен ремонт за около 260000 лева, много по скъпо от нашата цена на 

метър. Стефан Стефанов – уточни че това е било републиканско финансиране през 

ПУДООС и от общинския бюджет не са изхарчени пари, до като сега цялата сума е от 

общинския бюджет. След направените разяснения и прекратяване на дебатите се премина 

към  гласуване. 

От общо 11 гласували поименно:   

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 
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    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 -              „отсъства“ 

    Нурхан Осман Али -                        „отсъства“  

с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА,  чл. 124и чл. 125, ал. 1т.2, от ЗПФ и при спазване разпоредбите на ЗДБ на 

Република България за 2017 г, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 84 

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 2017 год., съгласно Приложение № 4 

По единадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 199 от 07.07.2017г.- 

Относно: Промяна на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево. 

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

Георгиев, същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително 

становище по докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме След 

направените разяснения се премина към  гласуване. 

От общо 11 гласували:   

с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 2, от 

ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 85 

Отменя чл. 33, т. 7, от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Никола Козлево. 

По дванадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 202 от 11.07.2017 

година, относно - определяне на средищни училища на територията на община Никола 

Козлево  за учебната 2017/2018 година 

Председателят на общински съвет даде думата на члена на водещата комисия Ерджан 

Хасан, същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително 

становище по докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. След 

направените разяснения се премина към  гласуване. 

От общо 11 гласували:   

с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1  от 

Постановление на Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за 

Дейност §§ Наименование 
Увеличение 

на плана  

Намаление 

на плана  

по Разхода   СБС СБС 

Дейност 2606 

„Изграждане, ремонт и 

поддържане на улична 

мрежа”   

51-00 

Основен 

ремонт 

Подмяна на водопроводни 

тръби ул. „Васил Йовчев“ с. 

Хърсово 

 

18 600  

Дейност  2122 „Общинска 

администрация”   

10-20  Разходи за външни услуги  
18 600 

  Всичко: 18 600 18 600 
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включване в Списъка на средищните детски градини и училища, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 86 

1. Общински съвет – Никола Козлево предлага на междуведомствената комисия към 

министъра на образованието и науката  да  запази статута на средищни училища в община 

Никола Козлево:  

1.1. ОУ „Христо Ботев” с. Църквица,  

1.2. ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили   

1.3. СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево 

за учебната 2017/2018 година в актуализирания списък на средищните детски градини и 

училища. 

2. Приложения към решението: 

1. Списъци за броя на пътуващите ученици от различни  населени места към   

училищата  в Община Никола Козлево за учебната 2017/2018 година ; 

2. Копие на докладни записки от директорите на ОУ „Христо Ботев” с. Църквица, ОУ 

„Свети Климент Охридски” с. Пет могили  и СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. 

Никола Козлево 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 10:50 часа. 
 

 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


