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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 
№16 от 28.09.2017 г. 

 
          Днес 28.09.2017 г. от 10.15 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе девето 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,  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 13(тринадесет) съветника. Преди гласуване на дневния ред председателя на 

общински съвет Стефан Стефанов, констатира че има постъпили четири докладни с Вх. № 

273 от 25.09.2017г., Вх. № 274 от 27.09.2017г., Вх. №275 от 27.09.2017г., Вх. № 276 от 

28.09.2017г., Веселин Валериев Ангелов преди приемане на дневния ред напусна 

заседателната зала за да проведе телефонен разговор. 

След което председателят на общински съвет предложи следния дневен ред,  

1. Докладна с вх. № 261 от 12.09.2017г. 

2. Докладна с вх. № 264 от 21.09.2017г. 

3. Докладна с вх. № 265 от 21.09.2017г. 

4. Докладна с вх. № 266 от 21.09.2017г. 

5. Докладна с Вх. № 267 от 21.09.2017г 

6. Докладна с вх. № 268 от 21.09.2017г. 

7. Докладна с вх. № 269 от 21.09.2017г. 

8. Докладна с вх. № 270 от 21.09.2017г. 

9. Докладна с вх. № 273 от 25.09.2017г. 

10. Докладна с вх. № 274 от 27.09.2017г. 

11. Докладна с Вх. № 275 от 27.09.2017г. 

12. Докладна с Вх. № 276 от 28.09.2017г. 

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

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

По Първа точка от дневния ред – Докладна с вх. № 261 от 12.09.2017г.- относно: 

Одобряване на сума за финансово подпомагане на бедстваща община. 

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

водещата комисия същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че 

са дали отрицателно становище по нея. След неговото изказване Владимир Димитров 

Лазаров допълни, че имайки предвид финансовото състояние на нашата община и това че 

община Кресна е далечна и непозната за нас комисията е взела такова решение. Стефан 

Стефанов помоли вносителя за становище Ешреф Реджеб кмет на община Никола Козлево,  

той заяви, че след като е внесъл докладната за разглеждане значи е имал желание да 

помогне на бедстващата община, и добави че Общински съвет е решаващия орган и че 

всичко зависи от съветниците. След прекратяване на дебатите се премина към поименно 

гласуване. По време на гласуването Ерджан Февзи Хасан заяви че гласува „въздържал се“ и 

каза, че никой не е застрахован от подобно бедствие и ако някой ден с нас се случи, ние как 

бихме се почувствали ако ни се откаже помощ? 
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От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -          „против“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „въздържал се“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „въздържал се“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „против“ 

    Иванка Господинова Иванова -    „въздържал се“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                  „въздържал се“ 

    Фераим Керим Сали -                     „въздържал се“ 

    Веселин Валериев Ангелов -         „въздържал се“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „въздържал се“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „въздържал се“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „против“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „против“ 

    Нурхан Осман Али -                        „против“  

От общо 13 присъствали с 0 гласа „за“; 8 глас „въздържал се“ и 5 гласа „против“ 

РЕШЕНИЕ № 112 

   Общински съвет – Никола Козлево отказва да се подпомогне  с 3000 (три хиляди) лева 

община Кресна, област Благоевград. 

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №264 от 21.09.2017г.- 

относно: Отчет, анализ на резултатите и доклад за дейността на общинско предприятие 

„Никола Козлево“ за второто тримесечие на 2017 година. 

Председателя на общинския съвет Стефан Стефанов констатира, че вносителят на 

докладната липсва и уточни че по време на комисиите е имало зададен въпрос към Джемил 

Азис „защо сумата за частни обекти е по- малка от сумата за общинските обекти“, на който 

въпрос директора на общинско предприятие отговаря че при частните обекти се плаща само 

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

Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че след като се разгледа за втори път по подробно 

материала в присъствието на инж. Джемил Азис комисията е взела положително становище 

и предлага на общински съвет докладната да бъда приета. След прекратяване на дебати се 

премина към поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -          „въздържал се“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -    „въздържал се“ 

    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 -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „въздържал се“  

От общо 13 присъствали с 9 гласа „за“; 4 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 113 

Общински съвет – Никола Козлево приема информация за касовото изпълнение на бюджета 

на общинско предприятие „Никола Козлево“ към 30.06.2017 година. 
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По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 265 от 21.09.2017г.- 

относно: Разрешение за финансиране на маломерни и слети паралелки в Начално училище 

„Борис Първи” с. Крива река, община Никола Козлево за учебната 2017/2018 година. 

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  гласуване. 

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

основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 256 от ЗПУО и чл.280 от ЗПУО, 

чл.11, ал. 1, т.2, ал.2 и ал.7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 114 

Във връзка с мотивираното искане на Директора  на НУ „Борис Първи” с. Крива 

река,  придружено от становище на РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за 

нормално протичане на учебната 2017-2018 година, Общински съвет – Никола Козлево 

утвърждава: 

1. Маломерни и слети паралелки в НУ „Борис Първи” с. Крива река, както следва: 

 

Приложение № 1

/в лева/

наименование на прихода §§ сума

1.Трансфери от МТСП по програми 

за осигуряване на заетост  (+/-) 61 05

   14 545,00 

2. трансфери в системата на 

първостепенния разпоредител  (+/-) 61-09

 242 000,00 

Всичко :    256 545,00 

/в лева/

01 01 Запл.за перс.нает по трудови правоотн. 44382 4629 11209 22451 82671

02 01 За нещатен перс.нает по труд.провотн. 36531 36531

02 02 За  персонал по извънтрудови правоотн. 2300 3804 6104

02 05 Изпл.суми от СБКО,облекло и други 418 79 194 299 990

02 08 Обещет.с характер на възнаграждение 0

05 51 Осиг.вноски от работодател за ДОО 4094 5167 709 1238 2603 13811

05 60 ЗОВ от работодатели 1754 2193 310 538 1135 5930

05 80 Вноски за ДПЗО от работодатели 942 1158 191 314 576 3181

10 13 Постелен инвентар и облекло 500 250 750

10 15 Материали 662 52 73274 73988

10 16 Вода, горива и ел.енергия 3254 9573 5697 18524

10 20 Разходи за външни услуги 554 1390 8116 10060

10 30 Текущ  ремонт 1085 6093 7178

10 51 Командировки в страната 140 360 20 520

10 62 Разходи за застраховки 706 0 706

19 81 Платени общ.данъци, такси,нак.лихви 10 50 68 128

51 00 Основен ремонт 0

52 03 Придобиване на друго обор.маш.и съор. 0

Всичко: 43321 53318 12838 27209 124386 261072

Ръководител
                  /Джемил Азис/

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

 ОТЧЕТ към 30.06.2017 год.

на Общинско предприятие "НИКОЛА КОЗЛЕВО"

Дейност 

2619"Друг

и д/сти по 

жил.стр., 

благ.и 

рег.разв."

Сключени договори с физически и юридически лица към  30.06.2017 г. - 197 803.83 лв.

Постъпили приходи от СМР към 30.06.2017 г.  -70132.92 лв.

Постъпили суми от такса риболов към 30.06.2017 г. - 8053 лв.

§§ Наименование Общо

Дейност 

2532 

"Програми 

за 

временна 

заетост"

Дейност 

2621"Управл.

, контрол и 

регулир. на 

д/сти по 

опазв. на 

окол. среда"

Дейност 

2623 

"Чистота"

Дейност 

2629 "Други 

д/сти по 

опазване 

на околната 

среда"
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2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на НУ „Борис Първи” с. Крива река. 

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 266 от 21.09.2017г.- 

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни паралелки в Основно училище 

„Христо Ботев” с. Вълнари, община Никола Козлево за учебната 2017/2018 година. 

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  гласуване. 

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

основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 256 от ЗПУО и чл.280 от ЗПУО, 

чл.11, ал. 1, т.2, ал.2 и ал.7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 115 

Във връзка с мотивираното искане на Директорът  на ОУ „Христо Ботев”- с. 

Вълнари,  придружено от становище на РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за 

нормално протичане на учебната 2017-2018 година, Общински съвет – Никола Козлево 

утвърждава: 

1. Маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев” с. Вълнари, както следва: 

І клас  – 15 ученици 

ІІІ клас  – 14 ученици 

VІ клас– 13 ученици 

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на ОУ „Христо Ботев” с. Вълнари. 

По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 267 от 21.09.2017г  

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни паралелки в Основно училище 

„Христо Ботев” с. Църквица, община Никола Козлево за учебната 2017/2018 година 

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  гласуване. 

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

основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 256 от ЗПУО и чл.280 от ЗПУО, 

чл.11, ал. 1, т.2, ал.2 и ал.7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 116 

във връзка с мотивираното искане на Директора  на ОУ „Христо Ботев”- с. Църквица,  

придружено от становище на РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за нормално 

протичане на учебната 2017-2018 година, Общински съвет – Никола Козлево утвърждава: 

1. Маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев” с. Църквица, както следва:  

             І клас – 10 ученици                            

             ІІ клас – 11 ученици                          

             ІІІ клас – 11 ученици                      

Брой ученици по класове Маломерни класове Слети класове 

І клас – 5 ученика ------------------ I-III слят клас -14 

ученика 

ІІ клас –14 ученика един маломерен клас - 

ІІІ клас - 9 ученика ---------------  

ІV клас – 11 ученика. един маломерен клас - 

Общо: 39 ученика Два маломерни класа Един слят клас 
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             ІV клас – 10 ученици                 

             VІІ клас – 15 ученици                                      

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на училището. 

По шеста точка от дневния ред -  приемане на докладна с вх. № 268 от 21.09.2017г. 

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни паралелки в Средно училище „Цанко 

Бакалов Церковски” с. Никола Козлево, община Никола Козлево за учебната 2017/2018 

година. 

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  гласуване. 

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

основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 256 от ЗПУО и чл.280 от ЗПУО, 

чл.11, ал. 1, т.2, ал.2 и ал.7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 117 

във връзка с мотивираното искане на Директора на СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. 

Никола Козлево,  придружено от становище на РУО  гр. Шумен и с цел осигуряване на 

условия за нормално протичане на учебната 2017-2018 година, Общински съвет – Никола 

Козлево утвърждава: 

1. Маломерни паралелки,  в СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево, както 

следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка на 

бюджета на СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево.  

По седма точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 269 от 21.09.2017г.- 

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни паралелки  в Основно училище „Свети 

Климент Охридски” с. Пет могили, община Никола Козлево за учебната 2017/2018 година 

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  гласуване. 

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

основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 256 от ЗПУО и чл.280 от ЗПУО, 

чл.11, ал. 1, т.2, ал.2 и ал.7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №118 

Във връзка с мотивираното искане на Директорът  на ОУ „Свети Климент Охридски” с. 

Пет могили,  придружено от становище на РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на условия 

за нормално протичане на учебната 2017/2018 година, Общински съвет – Никола Козлево 

утвърждава: 

1. Една маломерна паралелка в ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили -  V клас – 

17 ученици. 

№ Клас Брой ученици 

1. ІІІ 14 

2. V 16 

3. VІ 16 

4. Х
а
 16 

5. ХІ
а
 11 

6. ХІ
б
 15 

7. ХІІ
а
 15 

8. ХІІ
б
 11 
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2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка на 

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

По осма точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 270 от 21.09.2017г.- 

Приемане на  актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности при община Никола Козлево. 

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. След 

направените разяснения 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. 23 от 

ЗМСМА и чл. 83, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, , във връзка с Указания  БЮ 

№ 4 от 01.09.2017г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на 

проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и на 

актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г., общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 119 

1. Приема „Прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни 

приходи и разходите за местни дейности” на Община Никола Козлево, съгласно 

Приложение № 8 към Указания  БЮ № 4 от 01.09.2017 г. на Министерство на финансите за 

подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с 

бюджет за 2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г. 

2. Приема „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 

разходи на общините за периода 2018 – 2020 г.“ съгласно Приложение № 1 а към 

Указания  БЮ № 4 от 01.09.2017 г. на Министерство на финансите за подготовката и 

представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 

г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г. 

3. Приема „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов 

дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на община Никола Козлево, 

съгласно Приложение № 6 г . 

По девета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 273 от 25.09.2017г.- 

Относно: Приемане на ежемесечни справки за  изплащане на възнаграждения на Общински 

съвет Никола Козлево, за периода 01.01.2017г- 28.09.2017 година. 

Председателят на общински съвет разясни внесената от него докладна. Уважаеми колеги с 

цел да се засили прозрачността на работата ни и получаваните от нас възнаграждения 

внасям настоящата докладна. След като нямаше въпроси от съветниците по нея  се премина 

към 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. 23  от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА, и чл. 17, ал. 4 

от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Никола Козлево, общински 

съвет Никола Козлево реши:  
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РЕШЕНИЕ № 120 

1. Приема справка с изх. № 20 от 30.01.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец януари. 

2. Приема справка с изх. № 43 от 22.02.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец февруари. 

3. Приема справка с изх. № 100 от 30.03.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец март. 

4. Приема справка с изх. № 128 от 27.04.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец април. 

5. Приема справка с изх. № 159 от 25.05.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец май. 

6. Приема справка с изх. № 192 от 29.06.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец юни. 

7. Приема справка с изх. № 221 от 27.07.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец юли. 

8. Приема справка с изх. № 257 от 31.08.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец август. 

По десета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 274 от 27.09.2017 

година - Относно: Изпълнение на Решение № 365 на Районен съд гр. Нови пазар по              

гр. дело № 537 по описа на НПРС за 2005г. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Ахмед, същият заяви, че комисията е разгледала докладната в присъствието на 

кмета на община Никола Козлево 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  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 в изпълнение на Решение № 365 на Районен съд гр. Нови пазар по Гр. дело № 

537 по описа на НПРС за 2005г., общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 121 

1. Да бъдат предоставени на наследниците на Хюсреф Хюсниев Ефендиев, бивш  

жител на с. Вълнари, починал на 28.05.1971г имоти с № 049017 с площ от 47.094 дка,       № 

018006 с площ от 15.624 дка, № 018015 с площ от 5.894 дка и № 017030 с площ от 11.006 

дка. 

2. Разликата от 0.118 кв. м. да се продаде на наследниците на Хюсреф Хюсниев  

Ефендиев по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 2 от НРПРУОИ. 

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

действия по изпълнение на настоящото Решение.   

По единадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 275 от 27.09.2017г.- 
Относно: Кандидатстване по проект „Красива България“ – кампания 2018г. с обект ОУ „Св. 

Климент Охридски“ в с. Пет могили. 
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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 попита 

съветниците от село Пет могили, от коя година не правен основен ремонт на сградата на 

училището. Ерджан Хасан и Иванка Иванова, отговориха че не е правен откакто е 

построена – 1981 година. След направените разяснения се премина към  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, Общински съвет Никола Козлево, реши: 

РЕШЕНИЕ № 122 

          1. Дава съгласие община Никола Козлево да кандидатства по проект „Красива 

България“ за кампания 2018г. с обект ОУ „Св. Климент Охридски“ в с. Пет могили. 

 2. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по 

комплектуване на необходимата документация и внасянето на проекто-предложенията в 

регионалното звено на проект „Красива България“ в гр. Русе.  

По дванадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 276 от 

28.09.2017 година, относно - Кандидатстване с проект по Оперативна програма “Развитие 

на човешките ресурси”, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество.  

Председателят на общински съвет даде думата на вносителя на докладната Ешреф Реджеб, 

той заяви че това е проект по който общинска администрация има желание да участва. 

Добави също че от една страна ще има нови работни места от друга топла храна за 

нуждаещите се. След направените разяснения се премина към  гласуване. 

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

основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 123 

1. Общински съвет Никола Козлево дава съгласие Община Никола Козлево да 

подаде проектно предложение по процедура на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество, по ОП “Развитие на 

човешките ресурси”. 

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

по окомплектоване на документите и подаването им в МТСП. 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 11:40 часа. 
 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


