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П Р О Т О К О Л 
№06 от 25.04.2019 г. 

 
          Днес 25.04.2019г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе четвърто редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2019 година.   

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

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

Никола Козлево, Иванка Найденова – Директор дирекция „ФСД и АО“, Севгин Ахмед – 

старши експерт в дирекция „ФСД и АО“,  Мюждет Шабан – спец. екология и опазване на 

горите, Антония Колева - Секретар на МКБППМН, Нежля Кямилова – юрисконсулт на 

община Никола Козлево, Хюсеин Якуб – управител на „Еко Система – Никола Козлево“ 

ЕООД, кметовете на кметствата по населени места и кметски наместник Борис Стоянов на 

с. Векилски, председатели на Народните Читалища и жители на община Никола Козлево.  

Председателят на Общинския съвет – Фераим Керим Сали констатира наличието на кворум 

– присъстват 13 (тринадесет) съветника. 

След това председателя констатира за наличието на докладни, които са входирани след 

заседанията на постоянните комисии към общински съвет, с Вх. № 143/18.04.2019г., Вх. 

№144/25.04.2019г., Вх. №145/25.04.2019г. и Вх. № 146/25.04.2019г., и попита същите да 

бъдат ли включени в дневния ред, по предложение на админидтрацията и след дебата на 

съветниците имайки в предвид спешността на  Докладни с Вх.№ 143/18.04.2019г.и Вх№. 

144/25.04.2019г., беше същите да бъдат включени, а останалите две докладни с Вх.№ 

145/25.04.2019г. и  № 146/25.04.2019г. да бъдат разгледани на следваща сесия. Преди 

гласуването на дневния ред бе предложено докладна с Вх. № 123 от 08.04.2019г. да бъде 

разгледана като втора точка така, че представителите на читалищата да могат да се върнат 

по работните си места. След което се премина към гласуване на следния дневен ред:  

1. Питане с изх. № 82 от 19.03.2019г. 

2. Докладна с вх. № 123 от 08.04.2019г. 

3. Докладна с вх. № 93 от 22.03.2019г. 

4. Докладна с вх. № 96 от 26.03.2019г. 

5. Докладна с вх. № 101 от 27.03.2019г. 

6. Докладна с вх. № 125 от 12.04.2019г. 

7. Докладна с вх. № 130 от 17.04.2019г. 

8. Докладна с вх. № 131 от 18.04.2019г. 

9. Докладна с вх. № 132 от 18.04.2019г. 

10. Докладна с вх. № 133 от 18.04.2019г. 

11. Докладна с вх. № 134 от 18.04.2019г. 

12. Докладна с вх. № 135 от 18.04.2019г. 

13. Докладна с вх. № 136 от 18.04.2019г. 

14. Докладна с вх. № 137 от 18.04.2019г. 

15. Докладна с вх. № 138 от 18.04.2019г. 

16. Докладна с вх. № 139 от 18.04.2019г. 

17. Докладна с вх. № 140 от 18.04.2019г. 

18. Докладна с вх. № 141 от 18.04.2019г. 

19. Доклодна с вх. № 143 от 18.04.2019г. 
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20. Докладна с вх. № 144 от 25.04.2019г. 

От общо 13 присъстващи съветника с 12 гласа  „за“, 1 гласа „против“, 0 гласа „въздържал 

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

По Първа точка от дневния ред – питане с изх. № 82 от 19.03.2019 год. – относно:  

Изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на 

СМР и авторски надзор на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Никола 

Козлево и с. Ружица, общ. Никола Козлево”. 

Вносителя на питането Стефан Стефанов попита Кмета на община Никола Козлево дали 

има входиран писмен отговор в деловодството на общински съвет – Никола Козлево 

относно отправеното питане от него. Кмета Ешреф Реджеб му отговори че няма входиран 

писмен отговор. 

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №123 от 08.04.2019г.- 

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

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

водещата комисия Нурхан Осман Али, същият заяви че членовете на комисията са 

разгледали докладната и че са дали положително становище по нея, освен той самия и 

причината за отрицателния глас, е че отчетите на читалищата по конкретно на НЧ „Пробуда 

1909г.“ с. Хърсово и НЧ „Георги Сава Раковски – 1927г.“ с. Ружица не са достатъчно ясни, 

и поради това Нурхан Осман Али помоли председателите за по подробни разяснения. 

Председателите на въпросните читалища направиха нужните разяснения и обясниха 

неяснотите по внесените от тях Отчети най – подробно. След постигнатото разбирателство 

г-жа Семерджиева председател на НЧ „Пробуда – 1906г.“ с. Никола Козлево съобщи на 

присъстващите програмата за предстоящите събития, и добави че ще има официални 

покани като всяка година за общинска администрация и общински съвет. След като няма 

други въпроси председателя прекрати дебатите и 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 № 47 

Общински съвет Никола Козлево приема годишните доклади за осъществените 

читалищни дейности и за изразходваните бюджетни средства  през 2018г. 

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №93 от 22.03.2019г.-  

относно: Информация за изпълнение на бюджета и представяне на отчет на „Еко система – 

Никола Козлево“ ЕООД към 31.12.2018 година. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателите на 

водещите комисии Неджат Неджиб Ахмед, същият заяви че членовете на комисията са 

разгледали докладната и че са дали положително становище по нея, Сейнур Юсеинов 

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

положително становище по нея, Нурхан Осман Али същият заяви че членовете на 

комисията са разгледали докладната и че са дали положително становище по нея  и Стефан 

Стефанов вместо Галин Георгиев, същият заяви че членовете на комисията са разгледали 

докладната и че са дали отрицателно становище по нея. След тяхното изказване Неджат 

Неджиб Ахмед поиска допълнителни разяснения за строителните работници по конкретно 

за техните възнаграждения и осигуровки. Хюсеин Якуб – управител на „Еко Система – 

Никола Козлево“ ЕООД му отговори, че от тези работници само 9 души са назначени по 

проект и техните възнаграждения са изцяло от средствата отпустнати по проекта, а 

останалите са назначени от „Еко Система – Никола Козлево“ ЕООД. След това председателя 

прекрати дебатите и се премина към поименно гласуване. Себайдин Фикрет Ахмед – 

отсъства за гласуването. 

От общо 12 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 
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    Неджат Неджиб Ахмед -                  „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „въздържал се“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „против“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 12 присъствали с 10 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, и на 

основание чл. 20,  т. 3 от Устава на „Еко Система – Никола Козлево“ ЕООД и чл. 15, ал. 1, 

т. 12 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества, дружества образувани по 

реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска и упражняване на правата на собственост на 

общината в тях, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 48 

Общински съвет Никола Козлево приема Информация за изпълнение на бюджета и 

представяне на Отчет на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД към 31.12.2018 година.   

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №96 от 

26.03.2019г.-  относно: Определяне на временен управител на „Еко система – Никола 

Козлево“ ЕООД и откриване на конкурс за възлагане на управлението на дружеството.  

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

водещата комисия Стефан Стефанов вместо Галин Георгиев, същият заяви че членовете на 

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

изказването му Владимир Лазаров предложи членовете на комисията да са пак същите от 

предния път, Неджат Неджиб Ахмед и Иванка Господинова Иванова. 

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

основание чл. 147, ал. 1 от Търговския закон,  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и т. 1 от Приложение 

№ 1 към Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества, дружества, образувани 

по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на правата на собственост на 

общината в тях, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 49 

1. Определя за временен управител на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД 

Хюсеин Осман Якуб до обявяване на конкурс. 

 
 2. Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 

еднолично дружество с ограничена отговорност „Еко система – Никола Козлево“. 

 3. Определя състава на комисията за провеждане на конкурс за възлагане на 

управлението на едноличното дружество с ограничена отговорност да се състои от петима 

членове, от които двама общински съветници и трима – от администрацията на община 

Никола Козлево. 

4. Определя за членове на комисията за провеждане на конкурс за възлагане на 

управлението на едноличното дружество с ограничена отговорност следните съветници:  

 -  Иванка Господинова Иванова 

 -  Неджат Неджиб Ахмед 

 5. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да предприеме необходимите 

действия по подготовка и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 

едноличното дружество с ограничена отговорност. 

По пета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №101 от 27.03.2019г.-  

относно: Трансформиране на временен безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки 

в трансфер. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателите на 

водещите комисия Стефан Иванов Стефанов вместо Галин Иванов Георгиев, Гюлшен 



Протокол №6 от 25.04.2019 година                                                              4 
  

Ахмед Ахмед вместо Неджат Неджиб Ахмед, Нурхан Осман Али, Сейнур Юсеинов 

Ахмедов същите заявиха, че членовете на комисиите са разгледали докладната и че са дали 

положително становище по нея. След като се прекратиха дебатите се  премина към 

поименно гласуване. Неджат Неджиб Ахмед – отсъства за гласуването. 

От общо 12 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „за“ 

    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 12 присъствали с 12 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, Общински съвет Никола 

Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 50 

1. Общински съвет Никола Козлево приема отпуснатия  временен безлихвен заем от 

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

ОП  в размер на 8 656.53 лв.- непризнати разходи от управляващия орган да се 

трансформира в трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки както следва: 
1.1.  ОП НОИР ”Бъдещето днес-образование и интеграция” BG05M20P001-3.002-0016 - 6 647.61 лв. 

1.2.  ОПРЧР ”Нова възможност за младежка заетост” BG05M90PO01-1.2014.001-COOO1- 1749.46 лв. 

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

2.002-0153-C001 - 259.46 лв. 

По шеста точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №125 от 12.04.2019г.-  

относно: Одобряване на „Споразумение между кандидат и партньор“ /Приложение III от 

Условията за кандидатстване - пакет документи   „Документи за попълване“/ от 13.03.2019 

г. по проект: Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на 

територията на общините: Хитрино и Никола Козлево“ Компонент 2” 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателите на 

водещите комисии Сейнур Юсеинов Ахмедов, същият заяви че членовете на комисията са 

разгледали докладната и че са дали положително становище по нея и Галин Иванов 

Георгиев, който заяви че членовете на комисията са разгледари докладна и че нямат 

становище по нея. След изказването му Владимир Димитров Лазаров заяви, че би било 

добре да се вземе положително решение за благото на общината. Преди да се премине към 

гласуване председателя на общински съвет обяви 10 минути почивка. След почивката се  

премина към гласуване. Гюлшен Ахмед Ахмед уведоми председателя, за личен ангажимент 

и помоли да бъде освободена. Веселин Валериев Ангелов и Неджат Неджиб Ахмед – 

отсъстват за гласуване. 

От общо 10 присъствали с 4 гласа „за“; 5 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и в изпълнение на чл. 61, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 51 

 

Не одобрява „Споразумение между кандидат и партньор“ /Приложение III от 

Условията за кандидатстване - пакет документи   „Документи за попълване“/ подписано на 

13.03.2019г. от кмета на община Хитрино като кандидат и от кмета на община Никола 
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Козлево като партньор за изпълнението на проект „Предоставяне на патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания на територията на общините: Хитрино и Никола 

Козлево“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“. 

  По седма точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №130 от 17.04.2019г.-  

относно: Отчет за изпълнението на Програма за закрила на детето за 2018 год. и приемане 

на Програма за закрила на детето за 2019 год.   

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

водещата комисия Нурхан Осман Али, същият заяви че членовете на комисията са 

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

прекратиха дебатите се  премина към гласуване.  

От общо 10 присъствали с 10 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 предоставеният отчет относно 

изпълнението на Програма за закрила на детето за 2018 год. 

2. Общински съвет Никола Козлево приеме Общинска програма за закрила на детето за 

2019 год.       

По осма точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №131 от 18.04.2019г.-  

относно: Издаване на запис на заповеди от община Никола Козлево в полза на 

Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция „Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), обезпечаващи 

авансово плащане по договор за финансиране на проект BG05M9OP001-2.018-0036 

„Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция и 

образование“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателите на 

водещите комисии Неджат Неджиб Ахмед, - поради отсъствие по тази точка вместо него 

отговари Владимир Лазаров същият заяви че членовете на комисията са разгледали 

докладната и че са дали положително становище по нея, Нурхан Осман Али, Сейнур 

Юсеинов Ахмедов и Галин Иванов Георгиев същите заявиха, че членовете са дали 

положително становище по докладната. След като се прекратиха дебатите се  премина към 

поименно гласуване. Гюлшен Ахмед Ахмед, Веселин Валериев Ангелов и Неджат Неджиб 

Ахмед – отсъстват за гласуване. 

От общо 10 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „за“ 

    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и договор за финансиране на BG05M9OP001-2.018-0036 „Община Никола 

Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция и образование“, Общински 

съвет Никола Козлево реши: 
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РЕШЕНИЕ № 53 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  Община  Никола Козлево  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто 

и да било характер, в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна 

дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за 

Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

в  размер  на  78 182,55 лева (седемдесет и осем хиляди сто осемдесет и два лева и петдесет 

и пет ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05M9OP001-2.018-0036-С01 

„Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция и 

образование“. 

2. Упълномощава  кмета  на  Община  Никола Козлево  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто 

и да било характер, в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), определена за Управляващ орган на 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, в размер 

на 48 736,15 лева (четиридесет и осем хиляди седемстотин тридесет и шест лева и 

петнадесет ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05M9OP001-2.018-0036-

BG05M9OP001-С01 „Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа 

интеграция и образование“. 

3. Възлага на кмета на община Никола Козлево да подготви и внесе необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор BG05M9OP001-2.018-0036 

„Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция и 

образование“.  

По девета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №132 от 

18.04.2019г.-  относно: Одобряване на попълнения и оцифрения кадастрален план на с. 

Църквица, община Никола Козлево, обл. Шумен. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали 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 се 

прекратиха дебатите се  премина към  гласуване.  

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

основание чл. 129, ал. 1,  чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, Общински 

съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 54 

ОДОБРЯВА попълнения и оцифрения кадастрален план на  с. Църквица, общ. 

Никола Козлево, област Шумен.                  

По десета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №133 от 18.04.2019г.-  

относно: Разрешение за попълване на кадастрален план и изработване на проект за ПУП 

/подробен устройствен план/- ПР /план за регулация/  за квартали 12, 13 и 35 по плана на 

с.Вълнари община Никола Козлево област Шумен – провеждане на регулационните линии 

по кадастрални граници – чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ.  

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателите на 

водещите комисии Владимир Димитров Лазаров и Сейнур Юсеинов Ахмедов преди 

тяхното становище вносителя на докладната съобщи, че я оттегля по предложение на 

Стефан Стефанов. 

По единадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №134 от 

18.04.2019г.-  относно: Изпълнение на Решение № 323 на Районен съд гр. Нови Пазар по гр. 

дело № 97 по описа за 2018 г. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

водещата комисия Галин Иванов Георгиев същият заяви че членовете на комисията са 

разгледали докладната и че са дали положително становище по нея и каза, че комисията 
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подкрепя съдебното решение. След като се прекратиха дебатите се  премина към поименно 

гласуване.  

От общо 11 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

     Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „за“ 

    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 323 на Районен съд 

гр. Нови пазар по Гр. дело № 97 по описа за 2018 г.,Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 55 

1. Да бъдат предоставени на наследниците на Тодор Тодоров Каравасилев, бивш 

жител на с. Цани Гинчево, починал на 17.04.1949 г., имоти с № 000159 с площ от 10.288 

дка, снабден с АЧОС № 1093/19.11.2012, № 000186 с площ от 40.244 дка, снабден с АЧОС 

№ 2325/03.06.2016 г. и № 010006 с площ от 4.602 дка, снабден с АЧОС № 1106/19.11.2012 

г., находящи се в землището на с. Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен. 

 2. Разликата от 0.571 кв. м. да се продаде на наследниците на Тодор Тодоров 

Каравасилев. 

3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на настоящото Решение.  

По дванадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №135 от 

18.04.2019г.-  относно: Отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ 

„ниви и трайни насаждения“ от общински поземлен фонд за срок от 10 /десет/ години, чрез 

публичен търг.  

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

водещата комисия Владимир Димитров Лазаров вместо Неджат Неджиб Ахмед същият 

заяви че членовете на комисията са разгледали докладната и че нямат становище по нея за 

да може да се реши по време на заседанието, след неговото изказване Галин Иванов 

Георгиев каза, че предложения срок е твърде дълъг особено за нивите. И предложи срока да 

се намали колкото се може. Иван Иванов зам. кмет на община Никола Козлево обясни, че 

администрацията предлага този срок понеже на всеки земеделец му е нужно време за да 

обработи земята, но въпреки това общинския съвет е решаващия орган. След това Стефан 

Стефанов предложи срока за отдаване да бъде 4 /четири/ години.  След като се прекратиха 

дебатите се  премина към поименно гласуване.  

От общо 11 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „въздържал се“ 

    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „за“ 

    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 
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    Стефан Иванов Стефанов -                 „въздържал се“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 11 присъствали с 9 гласа „за“; 2 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС и 

чл.54, ал.1 и ал. 2, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 56 

1. Общински съвет – Никола Козлево определя имоти с начин на трайно ползване 

/НТП/ „ниви и трайни насаждения“ от общински поземлен фонд за отдаване под наем за 

срок от 4 /четири/ стопански години, считано от 1.10.2019 г. чрез публичен търг с явно 

наддаване, съгласно Приложение № 1. 

 

2. Определя първоначалните тръжни цени, като следва: 

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

- За имоти с площ от 50.001 до 100.000 дка – 55 /петдесет и пет/ лв./дка; 

- За имоти с площ от 100.001 до 200.000 дка – 60 /шестдесет/ лв./дка; 

- За имоти с площ над 200.000 дка /от 200.001 дка/ - 65 /шестдесет и пет/ лв./дка; 

 

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

действия по изпълнението на настоящото Решение. 

По тринадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №136 от 

18.04.2019г.-  относно: Отдаване под наем на имоти, собственост на читалища и училища. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали 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 изказването си 

Сейнур Ахмедов попита защо читалището в с. Крива река до сега не е имало проведени 

търгове, за колко години са отдавани и на кого тези ниви. Кмета на общината му отговори, 

че до сега никога не е имало търгове за училищните и читалищните земи, но от сега нататък 

ще има.  След като няма други дебати и въпроси се  премина към поименно гласуване. 

Веселин Валериев Ангелов – отсъства за гласуването. 

От общо 10 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „въздържал се“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „за“ 

    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 10 присъствали с 9 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на 

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

РЕШЕНИЕ № 57 

1. Общински съвет – Никола Козлево дава съгласие администрацията на община 

Никола Козлево да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на имоти, собственост на читалища и училища, подробно описани 

в Приложение към настоящото Решение. 

2. Срок за отдаване под наем – 4 /четири/ стопански години, считано от 1.10.2019 

година. 

3.Определя първоначалните тръжни цени, като следва: 

- За имоти с площ до 50 дка – 50 /петдесет/ лв./дка; 
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- За имоти с площ от 50.001 до 100.000 дка – 55 /петдесет и пет/ лв./дка; 

- За имоти с площ от 100.001 до 200.000 дка – 60 /шестдесет/ лв./дка; 

- За имоти с площ над 200.000 дка /от 200.001 дка/ - 65 /шестдесет и пет/ лв./дка; 

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

действия по изпълнението на настоящото Решение. 

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

18.04.2019г.-  относно: Прекратяване на съсобствеността в УПИ VI – 153 от кв. 55 по плана 

на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 

2479/14.03.2019 г.  

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на Владимир Димитров 

Лазаров вместо Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че комисията е разгледала внесената 

докладна, и че е дала положително становище по нея. След  изказването се премина към 

поименно гласуване.  

От общо 10 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „за“ 

    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „против“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 10 присъствали с 9 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 1 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 № 58 

             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: 

- Придаваемо общинско място собственост на община Никола Козлево с площ от 57 

/петдесет и седем/ кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 2479/14.03.2019 

г, представляващо 57/5327 идеални части от недвижим имот, представляващ УПИ VI – 153 

от кв. 55 по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен. 

 

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

оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 57 /петдесет и седем/ кв. м., 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2479/14.03.2019 г, представляващо 

57/5327 идеални части от недвижим имот, VI – 153 от кв. 55 по плана на с. Каравелово, 

община Никола Козлево в размер на 290.00 лв. /двеста и деветдесет 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, местен данък, стойност на 

експертна оценка, такса за вписване, са за сметка на Петко Славов Драганов с адрес с. 

Каравелово, ул. „Хан Аспарух“ № 3. 

 

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. 
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По петнадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №138 от 

18.04.2019г.-  относно: Отдаване под наем на помещения с обща площ от 44.50 м
2
 

(четиридесет и четири цяло и петдесет стотни) в сградата на кметството в село Вълнари. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

водещата комисия Владимир Димитров Лазаров вместо Неджат Неджиб Ахмед същият 

заяви, че комисията е разгледала внесената докладна, и че е дала положително становище 

по нея. След  изказването се премина към поименно гласуване.  Нурхан Осман Али – 

отсъства за гласуването както и Веселин Валериев Ангелов, Неджат Неджиб Ахмед и 

Гюлшен Ахмед Ахмед – освободена по рано. 

От общо 9 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „за“ 

    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „против“ 

От общо 9 присъствали с 8 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, и на 

основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НРПРУОИ, Общински 

съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 59  

1. Общински съвет – Никола Козлево дава съгласие да се отдадат под наем 

помещенията с обща площ от 44.50 м
2
 /четиридесет и четири цяло и петдесет стотни/ в 

кметството на с. Вълнари чрез публичен търг явно наддаване, както следва: 

 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. 

 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. 

 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. 

2. Срок за отдаване под наем 5 /пет/ години. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 89.00 лв. /осемдесет и девет лева и 00 

ст./ на месец без включен ДДС. 

4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите действия 

по изпълнение на настоящото Решение. 

По шестнадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №139 от 

18.04.2019г.-  относно: Допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост, приета с Решение № 16 по Протокол № 1/31.01.2019 г. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

водещата комисия Владимир Димитров Лазаров вместо Неджат Неджиб Ахмед същият 

заяви, че комисията е разгледала внесената докладна, и че е дала положително становище 

по нея. След  изказването се премина към гласуване.  Нурхан Осман Али – отсъства за 
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гласуването както и Веселин Валериев Ангелов, Неджат Неджиб Ахмед и Гюлшен Ахмед 

Ахмед – освободена по рано.  

От общо 9 присъствали с 9 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 ЗОС, Общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 60 

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“ 

в т.1.1. „Имоти и части от имоти в регулация, жилища и помещения предвидени за отдаване 

под наем“ и в т.3.1. „Продажба на недвижими имоти /УПИ/ „добавя“: 

 Продажби на имоти, както следва: 

 

 № по ред Населено място Имот площ АЧОС 

1. с. Каравелово УПИ VI  от кв. 55 57 кв. м. 2479 

 

 Имоти за отдаване под наем, както следва: 

 

№ по ред Населено място Имот площ АЧОС 

1. с. Вълнари Помещения в Кметство 44.50 кв. м. 65 

 

2. Допълнението по раздел II в т.1.1. и в т. 3.1. да се отрази в Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приета с Решение № 16 по 

Протокол № 1/31.01.2019 г. 

По седемнадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №140 от 

18.04.2019г.-  относно: Отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ 

„ниви и трайни насаждения“ от общински поземлен фонд за срок от 10 /десет/ години, чрез 

публичен търг.  

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

водещата комисия Владимир Димитров Лазаров вместо Неджат Неджиб Ахмед същият 

заяви, че комисията е разгледала внесената докладна, и че е дала положително становище 

по нея. След  изказването се премина към гласуване. Отсъстват за гласуването Веселин 

Валериев Ангелов, Неджат Неджиб Ахмед и Гюлшен Ахмед Ахмед – освободена по рано. 

 От общо 10 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „за“ 

    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „за“ 

    Нурхан Осман Али -                            „за“ 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС и 

чл.54, ал.1 и ал. 2, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 61 
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1. Общински съвет Никола Козлево определя имоти с начин на трайно ползване 

/НТП/ „ниви и трайни насаждения“ от общински поземлен фонд за отдаване под наем за 

срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 1.10.2018 г. чрез публичен търг с явно 

наддаване, съгласно Приложение № 1. 

Приложение №1 

имот № землище площ местност кат. НТП АЧОС № 

014002 Крива река 24.698 БАДЖА КУЛА VI нива 1734/18.02.13 

016013 Крива река 12.034 
КЪЗЪЛДЖЪК 

КУЛАК 
VI нива 1739/18.02.13 

016022 Крива река 20.990 
КЪЗЪЛДЖЪК 

КУЛАК 
VI нива 1741/18.02.13 

016029 Крива река 13.256 
КЪЗЪЛДЖЪК 

КУЛАК 
VI нива 174218.02.13 

041037 Крива река 24.405 СООДЖАК VI нива 2305/03.06.16 

  Общо 95.383         

имот № землище площ местност кат. кат. имот № 

011051 Никола Козлево 20.862 ДО СЕЛО IV нива 2311/03.06.16 

022009 Никола Козлево 18.284 Габрака IV нива 2307/03.06.16 

  Общо 39.146         

имот № землище площ местност кат. кат. имот № 

040006 Хърсово 12.450 ПАПУРЛУКА III нива 2066/10.06.13 

024007 Хърсово 80.348 Ак Баир VI 
Вр. Неиз. орни 

земи 
1271/14.01.13 

034019 Хърсово 51.033 Пъндъклък VI 
Трайни 

насаждения 
128/16.10.97 

037001 Хърсово 61.387 Кузчаз VI Затревени ниви 973/29.09.12 

014018 Хърсово 20.976 Бадалък IV нива 2366/15.06.16 

027001 Хърсово 11.149 До язовира III нива 2055/10.06.13 

  Общо 237.343         

имот № землище площ местност кат. кат. имот № 

100204 Цани Гинчево 20.546 възст.ст.реал.гр. IV нива 2316/03.06.16 

  Общо 20.546         

имот № землище площ местност кат. кат. имот № 

012001 Църквица 20.512 Сърт IV нива 1551/06.02.13 

023033 Църквица 18.300 КАРТАЛ VI нива 2342/03.06.16 

000007 Църквица 73.995   VIII 
Трайни 

насаждения 
1457/01.02.13 

022044 Църквица 200.715 Иреклик VI нива 2344/03.06.16 

017043 Църквица 12.024 Ара орман VI нива 1568/06.02.13 

011092 Църквица 8.773 Кулак ичи IV нива 1548/06.02.13 

011095 Църквица 2.116 Кулак ичи IV нива 1549/06.02.13 

015053 Църквица 6.000 Ики чешме IV нива   

018025 Църквица 4.851 Дерелик V нива 410/26.05.09 

018058 Църквица 5.535 Дерелик V нива 1571/06.02.13 

017007 Църквица 9.000 Ара орман VI нива 1559/06.02.13 

017053 Църквица 141.915   VI нива 2345/03.06.16 

    503.736         

имот № землище площ местност кат. кат. имот № 

000049 Красен дол 20.152 -------------- VIII нива 219/04.05.05 

имот № землище площ местност кат. кат. имот № 

037004 Ружица 39.189 Юртлук VII нива 1403/31.01.13 

037014 Ружица 48.447 Юртлук VII нива 2326/03.06.16 
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037022 Ружица 32.474 Юртлук VII нива 2327/03.06.16 

042005 Ружица 25.145 Кулак IV нива 142/22.10.97 

  Общо 145.255         

  

2. Определя първоначална тръжна цена: 

- 35 /тридесет и пет/ лв./на декар. 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на 

решението. 

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

действия по изпълнението на настоящото Решение. 

По осемнадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №141 от 

18.04.2019г.-  относно: Приемане на  годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Никола Козлево за 2020 г.  

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

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

внесената докладна, и че е дала положително становище по нея. След  изказването се 

премина към гласуване. Отсъстват за гласуването Веселин Валериев Ангелов, Неджат 

Неджиб Ахмед и Гюлшен Ахмед Ахмед – освободена по рано.  

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

основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА  и  чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

социалното подпомагане, Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 62 

Общински съвет Никола Козлево приема  Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Никола Козлево за 2020 г.  

 

Приложение: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Никола 

Козлево за 2020 г. 

 По деветнадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №143 от 

18.04.2019г.-  относно: Приемане на изменение на наредбата за управление на отпадъците 

на територията на община Никола Козлево. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на Стефан Иванов 

Стефанов, който разясни внесената докладна. След  изказването се премина към гласуване. 

Отсъстват за гласуването Веселин Валериев Ангелов, Неджат Неджиб Ахмед и Гюлшен 

Ахмед Ахмед – освободена по рано.  

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

основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА  и чл.18б ал.2 от Закона за нормативните актове, 

Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 63 

Общински съвет – Никола Козлево приема следната промяна в наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община Никола Козлево: 

Отменя като незаконосъобразни - чл.30 ал.2 изречение първо, чл.32 ал.1, чл.34 ал.1 

чл.35 ал.1 и глава единадесета от наредбата за управление на отпадъците на територията на 

община Никола Козлево 

По двадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №144 от 

25.04.2019г.-  относно: Разрешение за покупка на ДМА. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на Иван Иванов зам. 

кмет на община Никола Козлево, който разясни внесената докладна. След  изказването се 

премина към гласуване. Отсъстват за гласуването Веселин Валериев Ангелов, Неджат 

Неджиб Ахмед и Гюлшен Ахмед Ахмед – освободена по рано.  

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

основание чл. 15, ал.1, т. 15 Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества, 

дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на 

правата на собственост на общината в тях, Общински съвет Никола Козлево реши:  
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РЕШЕНИЕ № 64 

 1. Дава съгласие да бъде закупен товарен автомобил за нуждите на „Еко система – 

Никола Козлево“ ЕООД на стойност до 60 000 лв. Средствата за закупуване на автомобила 

са от акумулираните такива от дейността на дружеството. 

 2. Възлага на Управителя на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД на Кмета на 

община Никола Козлево да извършат необходимите действия по изпълнение на настоящото 

решение. 

 3. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението. 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 17:50 часа. 

 

  Председател……….. 

 Протоколчик:………..   /Фераим Керим Сали/ 

         /Е. Коджа Апти/ 


