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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 
№13 от 27.07.2017 г. 

          Днес 27.07.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно 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“, Севгин Ахмед- спец. Общинска собственост,   

Мехмед Мехмедали – кмет на с. Пет могили, Недрет Тефик – кмет на с. Крива река,  Насъф 

Исмаил – кмет на с. Ружица, Борис Добрев – кметски наместник на с Векилски.  

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

присъстват 12 (дванадесет) съветника, в началото на заседанието отсъстваше Eрджан Февзи 

Хасан. След което председателят на общински съвет предложи следния дневен ред:    

1. Докладна с вх. № 209 от 18.07.2017г. 

2. Докладна с вх. № 212 от 20.07.2017г. 

3. Докладна с вх. № 213 от 20.07.2017г. 

4. Докладна с вх. № 214 от 20.07.2017г. 

5. Докладна с вх. № 215 от 20.07.2017г. 

6. Докладна с вх. № 220 от 24.07.2017г. 

с 12 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 глас а „въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево 

прие така предложения дневен ред. 

След гласуването на дневния ред съветник Ерджан Февзи Хасан се присъедини към 

заседанието, като се извини за закъснението. 

По Първа точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 209 от 18.07.2017г.- 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, същият 

заяви, че комисията е разгледала предоставения материал и е с положително становище. След 

което 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“  

 с 13 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 № 87 

mailto:obankozlevo@mail.bg
mailto:asistenta@abv.bg


Протокол №13 от 27 юли  2017 година   2 

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

разхода по пълна бюджетна класификация. 

 

2. Включва в Разчета за КР  в колона Европейски средства със съответното 

съфинансиране, и  Увеличава плана  за обект : Закупени 10 броя лаптопи по Проект 

"Бъдещето днес - образование и интеграция"  ОП "Наука и образование за 

интелигентен растеж" 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ със сумата 6 360 

лв.  

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

обекти с капиталови вложения за 2017 год., съгласно Приложение № 4. 

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 212 от 20.07.2017г.- 

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 са разгледали материала и че нямат забележки по него. След, което се премина 

гласуване. 

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

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

собственост, общинска собственост, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 88 

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 III в кв. 4 21295 кв. м. 2449 

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., която да се публикува в сайта на община Никола Козлево. 

Дейност §§ Наименование 

Увеличен

ие на 

плана  

Намалени

е на плана  

по Разхода   СБС СБС 

Дейност  2603 

„Водоснабдяване и 

канализация“ 

53-09 

Придобива

не НДМА 

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза 
"техническа" за обект: "Реконструкция на проблемни 

участъци във вътрешна водопроводна система в селата 

- Пет могили, Вълнари, Никола Козлево и Ружица в 
община Никола Козлево" 

2 520  

Дейност 2832“ Служби и 

дейности по поддържане 

и ремонт на пътищата“ 

52-03 
Придоб. на 

машини и 

съоръж. 

Изработка на автоспирки 
 779  

Дейност 26323 „Чистота“ 52-04 
Придобива

не на МПС 

Закупуване на лекотоварен автомобил 
  2 500 

Дейност 2311 „ Детски 

градини“ 

52-05 
Придоб. на 

стоп.инв. 

Закупуване на професионални 

готварски печки за ДГ- 4 бр. 

 

 5 

Дейност  2122 

„Общинска 

администрация”   

 

10-20  
Разходи за външни услуги  

794 

  Всичко: 3 299 3 299 
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По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 213 от 20.07.2017г.- относно: 

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

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

заяви, че е с положително становище по докладната, но има забележки и препоръки по 

внесения материал. Владимир Лазаров попита за миналата година общината колко приходи 

има от отдадени градини с орехови насаждения. Севгин Ахмед – спец. общинска собственост 

му отговори, че приходите за 2016 година са в размер на 50 лева. И това е така понеже не е 

имало проявен интерес към тях, и добави че тази година има повече кандидати. Галин 

Георгиев също зададе въпрос и попита общинска администрация защо срока  е една година, 

а не е до края на календарната година, тоест до 31.12.2017 година. Също така допълни, че ако 

цената се изчисли според добива от съответната градина общината ще има повече приходи.  

Стефан Стефанов председател на общински съвет Никола Козлево добави, също, че 

предложения срок до 31.12.2017 година е удачен защото така обявен срока няма да заблуди 

наемателите и цената да е 5 лева без ДДС на орехово насаждение. След направените дебати 

се премина към поименно гласуване. 

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -    „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                  „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -         „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

 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 № 89 
Общински съвет дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за  бране на 

плодове от орехови насаждения: 

1.Срок на отдаване до 31.12.2017 година,  

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, намиращи се на територията на община Никола Козлево.  
По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 214 от 20.07.2017г.- 

относно: Утвърждаване на начална тръжна цена за продажба на движима вещ (лек 

автомобил) – общинска собственост. 

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

заяви, че е с положително становище по докладната, и след като нямаше въпроси и 

възражения по внесения материал се премина към поименно гласуване. 

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -    „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                  „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -         „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
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    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

 с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 90 

1. Утвърждава начална тръжна цена, изготвена от лицензиран оценител в размер 

на 9540 /девет хиляди петстотин и четиридесет/ лева без ДДС на лек автомобил  

МЕРЦЕДЕС Е 200 КОМПРЕСОР, с рег. № Н 7878 АР, собственост на община 

Никола Козлево. 

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

По пета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 215 от 20.07.2017 година, за 

промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя в село Хърсово. 

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

заяви, че е с положително становище по докладната. Председателят на общинския съвет 

цитира закона, че трябва да има инвестиционно намерение и че такова до момента не е 

входирано в общински съвет Никола Козлево. Галин Георгиев , попита дали е платен наем 

на това пасище от наемателя. След като се прекратиха дебатите по внесения материал 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“  

 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. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 91 

 1. Във връзка с постъпило инвестиционно намерение от Николай Пламенов Ненков - 

управител на „Агроконсулт 2013“ ЕООД, ОбС-Никола Козлево дава предварително съгласие 

за промяна на предназначението на имот № 000277, находящ се в землището на с. Хърсово, 

общ. Никола Козлево от пасища и мери на нива. Срокът на валидност на настоящото 

предварително съгласие е една година от влизане на решението в сила. 

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

настоящото решение.   

По шеста точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 220 от 24.07.2017г.- 

Относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Никола Козлево и неговите 

комисии за периода от 01.01.2017г. до 30.06.2017 година. 

Председателят на общински съвет Стефан Стефанов- прочете отчета и даде думата за мнения. 

След направените разяснения се премина към  гласуване. От общо 13 гласували с 13 гласа 

„за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.27, ал.6, във връзка с чл.21, 

ал.1, т.23 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 92 

Общински съвет – Никола Козлево приема:  
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Отчет за дейността на Общински съвет Никола Козлево и неговите комисии 

през първото шестмесечие на 2017 г. 
І. Заседания на Общински съвет.  

През първата половина на 2017 г. Общински съвет Никола Козлево проведе шест 

редовни заседания и пет извънредни с обща продължителност 21 ч. и 15 мин. 

През отчетния период има три групи съветници от общински съветници – група от 5 

съветника от ПП „ГЕРБ“, група от 5 съветника от ПП „ДПС“ и група от 2 съветника от ПП 

„БСП“. Един съветник се е обявил за независим – Нурхан Осман Али. 

Участие на общинските съветници в заседанията:  

 

През периода на отчитане към Кмета на общината са постъпили две питания: 

От общинския съветник Нурхан Осман Али на когото е отговорено устно и писмено на 

заседанието на общинския съвет поведено на 30.03.2017 година, и  от общинския съветник 

Владимир Лазаров – във връзка със собствеността на имот в стопанския двор на село 

Вълнари. Има писмен отговор от кмета на общината, който не удовлетворява съветника. 

В участието на заседанията на общинския съвет редовно участват жители на общината които 

отправят питания по отделни докладни. 

ІІ. Решения на Общински съвет. Изпълнение. Контрол за законосъобразност. 

През отчетния период Общински съвет разгледа/ обсъди 78 докладни записки и 

информации и взе 78 решения по тях. От Председателя и общинските съветници са внесени 

4 докладни. Обществеността своевременно бе запознавана с взетите решения чрез 

публикуването им в официалния общински сайт и на таблото в сградата на общинска 

администрация Никола Козлево. 

Изпълнение на взети решения: За отчетния период няма неизпълнени решения на 

общински съвет Никола Козлево. 

Контрол за законосъобразност: 

Съгласно изискванията на ЗМСМА, актовете на ОбС са изпращани в определения 7-

дневен срок от приемането им до Кмета и Областния управител.  

Няма върнати за ново обсъждане и оспорени пред съда актове на Общинския съвет от 

страна на Кмета на Общината. 

По отношение на контрола за законосъобразност през отчетния период Областният 

управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане решение№36 по протокол №3 от 24 

февруари 2017 година на Общински съвет, което е отменено с Решение №37 по протокол №4 

от 2 март 2017 година 

В отчетния период бяха оттеглени две докладни, за вземане на решение по 

компетентност от Кмета на общината. 

ІІІ. Работа на съветниците в Постоянните и други комисии 

През отчитаното първо шестмесечие на 2017 г. за периода на новоизбрания общински 

съвет са проведени общо 9 (девет) заседания на четирите постоянните комисии, на които са 

Заседание Присъствали Отсъствали 
(по уважителни 

причини) 

Отсъствали 
(по неуважителни 

причини) 

1/26.01.2017 г. 13 0 0 

2/22.02.2017 г. 13 0 0 

3/24.02.2017 г. 7 6 0 

4/02.03.2017 г. 12 1 0 

5/30.03.2017 г. 11 2 0 

6/27.04.2017 г. 12 1 0 

7/19.05.2017 г. 9 4 0 

8/25.05.2017 г. 11 2 0 

9/01.06.2017 г. 11 2 0 

10/29.06.2017 г. 11 2 0 

11/30.06.2017 г. 10 3 0 

Средно участие 10,90 2,10 0 
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разглеждани и обсъждани докладните и материалите за заседанията на съвета. Общият брой 

на изразените от ПК становища е девет. Няма заседания на Постоянни комисии които да са 

пренасрочвани през периода поради липса на кворум 

Общински съветници участваха също в: 

 Обществено обсъждане на проекти на наредби; 

 Участие в комисии за проверка на състоянието на земите от ОПФ; 

 Участие в комисии за проверка на състоянието на пасищата и мерите от ОПФ; 

 Работни срещи с населението на общината. 

ІV. Други дейности: 

 Участие в мероприятия и инициативи, организирани от Община Никола Козлево; 

 Председателя на общинския съвет даде индивидуална месечна стипендия на 

ученичка от ОУ „Свети Климент Охридски“ за отличен успех, в размер на 50 

(петдесет) лева. 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 11:30 часа. 
 

 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


