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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 
№17 от 26.10.2017 г. 

 
          Днес 26.10.2017 г. от 9.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

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

Джемил Азиз – директор ОП Никола Козлево,  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.  

След което председателят на общински съвет предложи следния дневен ред,  

1. Докладна с вх. № 281 от 10.10.2017г. 

2. Докладна с вх. № 283 от 12.10.2017г. 

3. Докладна с вх. № 284 от 12.10.2017г. 

4. Докладна с вх. № 285 от 12.10.2017г. 

5. Докладна с Вх. № 292 от 18.10.2017г 

6. Докладна с вх. № 293 от 18.10.2017г. 

7. Докладна с вх. № 295 от 19.10.2017г. 

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

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

По Първа точка от дневния ред – Докладна с вх. № 281 от 10.10.2017 год. - 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 Неджат Неджиб Ахмед, председател на 

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

са дали положително становище по нея. След прекратяване на дебатите се премина към 

поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -           „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -    „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                „за“ 

    Фераим Керим Сали -                    „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -         „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -               „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                    „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -               „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -             „за“ 

    Нурхан Осман Али -                       „за“  
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От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

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

разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2017 г.  

 

РЕШЕНИЕ № 124 

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

по пълна бюджетна класификация. 

 

2. На основание Постановление № 153 на МС от 28.07.2017 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери и писмо изх. № 08-00-883/16.08.2017 г. на МФ увеличава 

плана по разхода в Дейност 2714 „Спортни бази и спорт за всички“ § 51-00 „Основен 

ремонт“ със сумата 250 000 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. №283 от 12.10.2017г.- 

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

имот частна общинска собственост УПИ II от кв. 45 с площ от 900 квадратни метра по 

плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен актуван с АОС № 636 от 

01.06.2010 г.  
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 положително становище по нея. След прекратяване на дебатите 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 -                „въздържал се“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

Дейност §§ Наименование 

Увеличени

е на плана  

Намаление 

на плана  

по Разхода   СБС СБС 

Дейност 2122 „Общинска 

администрация“ 

52-01 Придобиване 

на компютри и 

хардуер 

Закупуване на 5 броя 

компютърни системи за 

Общинска  

администрация 

 

 

3 000 

 

Дейност 2311 „Детски 

градини“ 

52-01 Придобиване 

на компютри и 

хардуер 

Закупуване на 7 броя 

лаптопи за Детски 

градини 
 

 

 

3 300 

 

Дейност 2122 „Общинска 

администрация“ 

10-20 

 

Разходи за външни 

услуги 
  

6 300 
  Всичко: 6 300 6 300 
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От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 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 № 125 

           1. Дава съгласие да се продаде УПИ II от кв. 45 с площ от 900 квадратни метра по 

плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, чрез публичен търг с явно наддаване, при 

начална тръжна цена 3600 лв. без ДДС. 

 2. Определя начална тръжна цена определена от лицензиран оценител на стойност от 

3600 лв. (три хиляди и шестстотин лева) без ДДС. 

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

на настоящото решение. 

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 284 от 12.10.2017г.- 

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

имот частна общинска собственост УПИ I от кв. 45 с площ от 1260 квадратни метра по 

плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен актуван с АОС № 635 от 

01.06.2010 г. 
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 положително становище по нея. След прекратяване на дебатите 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 -                „въздържал се“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 гласували с 12 гласа „за“; 1 гласа „въздържал се“ и 0 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 № 126 

1. Дава съгласие да се продаде УПИ I от кв. 45 с площ от 1260 квадратни метра по плана на 

с. Вълнари, община Никола Козлево, чрез публичен търг с явно наддаване, при начална 

тръжна цена 5000 лв. без ДДС. 

2. Определя начална тръжна цена определена от лицензиран оценител на стойност от 5000 

лв. (пет хиляди лева) без ДДС. 

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

настоящото решение. 

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 285 от 

12.10.2017г.- 

Относно: Свободни земеделски земи от общински поземлен фонд след проведените 

търгове. 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 положително становище по нея. След прекратяване на дебатите се 

премина към поименно гласуване.   

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“  



Протокол №17 от 26 октомври  2017 година   4 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -    „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                  „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -         „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 127 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 54, 

ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество Общински съвет Никола Козлево определя имоти от общинския поземлен фонд 

за отдаване под наем за три стопански години, считано от 1.10.2017 г. чрез публичен търг, 

съгласно Приложение № 1. 

2. Определя първоначална тръжна цена в размер на 35 (тридесет и пет) лв. за декар. 

3. Определя срок за отдаване на имотите под наем – до 30.09.2020 г. 

4. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за изпълнение 

на настоящото Решение. 

                                                                                             Приложение 1 

 
имот № землище площ местност кат. 

010042 Крива река 31.026 КРАЙ СЕЛО VI 

010092 Крива река 18.750 КРАЙ СЕЛО VI 

010106 Крива река 15.326 КРАЙ СЕЛО VI 

014002 Крива река 24.698 БАДЖА КУЛА VI 

015007 Крива река 18.566 В СЕЛОТО VI 

016013 Крива река 12.034 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК VI 

016022 Крива река 20.990 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК VI 

016029 Крива река 13.256 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК VI 

041037 Крива река 24.405 СООДЖАК VI 

  Общо 179.051     

имот № землище площ местност кат. 

000007 Никола Козлево 30.548 МАЛЪК ЕКИНЛИК IV 

000063 Никола Козлево 20.479 АРПАЛЪК V 

000065 Никола Козлево 11.710 АРПАЛЪК V 

011051 Никола Козлево 20.862 ДО СЕЛО IV 

018001 Никола Козлево 16.156 ЧАИРАЛАН III 

022009 Никола Козлево 18.284 ГАБРАКА IV 

022032 Никола Козлево 61.652 ГАБРАКА IV 

  Общо 179.691     

имот № землище площ местност кат. 

015001 Хърсово 195.412 МАЛТАШИ VI 

027001 Хърсово 11.149 ДО ЯЗОВИРА III 
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040006 Хърсово 12.450 ПАПУРЛУКА III 

024006 Хърсово 63.215 Ак Баир IV 

024007 Хърсово 80.348 Ак Баир VI 

024016 Хърсово 42.865 Ак Баир VI 

014018 Хърсово 20.976 Бадалък IV 

 
Общо 426.415   

имот № землище площ местност кат. 

000159 Цани Гинчево 10.288 -------------- III 

000186 Цани Гинчево 40.244 -------------- III 

049012 Цани Гинчево 62.184 Кара сулук III 

100204 Цани Гинчево 20.546 възст.ст.реал.гр. IV 

 Общо 133.262   

имот № землище площ местност кат. 

023033 Църквица 18.300 КАРТАЛ VI 

имот № землище площ местност кат. 

000049 Красен дол 20.152 -------------- VIII 

имот № землище площ местност кат. 

016052 Ружица 100.143 Кьок бостан VI 

019004 Ружица 16.332 Карши екинлик VI 

033021 Ружица 50.747 Край село III 

037004 Ружица 39.189 Юртлук VII 

037014 Ружица 48.447 Юртлук VII 

037022 Ружица 32.474 Юртлук VII 

042005 Ружица 25.145 Кулак IV 

022026 Ружица 24.556 Баир Тарла VI 

022027 Ружица 18.417 Баир Тарла VI 

022028 Ружица 33.164 Баир Тарла VI 

022029 Ружица 21.493 Баир Тарла VI 

022030 Ружица 21.473 Баир Тарла VI 

023001 Ружица 26.799 Карши екинлик VI 

 
Общо 458.379 

  
По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 292 от 18.10.2017 г  

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

имоти, частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Изоставена нива“ и 

„Лозе“  находящи се в землището на с. Никола Козлево,  община Никола Козлево, област 

Шумен.  

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 положително становище по нея. След прекратяване на дебатите 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“ 
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    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „въздържал се“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „въздържал се“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 гласували с 11 гласа „за“; 2 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с постъпило 

заявление в общинска администрация Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 128 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с явно наддаване следните имоти: 

1.1 Имот с № 000119 с площ от 0.572 дка в землището на с. Никола Козлево, община Никола 

Козлево, област Шумен. 

1.2 Имот с № 012120 с площ от 1.173 дка в землището на с. Никола Козлево, община Никола 

Козлево, област Шумен. 

2. Определя начални тръжни цени. 

 2.1 За Имот с № 000119 с площ от 0.572 дка в землището на с. Никола Козлево, община 

Никола Козлево, област Шумен, начална тръжна цена 560 лв. (петстотин и шестдесет лева). 

2.2 За Имот с № 012120 с площ от 1.173 дка в землището на с. Никола Козлево, община 

Никола Козлево, област Шумен, начална тръжна цена 1150 лв. (хиляда сто и петдесет 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. № 293 от 18.10.2017г. 

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 направените 

разяснения и прекратяване на дебатите се премина към  гласуване. 

От общо 13 гласували с 12 гласа „за“; 1 гласа „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 и отдаване под наем, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 129 

Извършва следното допълнение в програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2017 година: 

1. В Раздел I „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.1 „Продажби и под наем „добавя: 

Продажби на поземлени имоти, както следва: 

 № по 

ред 
Населено място Имот площ АОС 

1 с. Вълнари УПИ I в кв. 45 1260 кв. м. 635 

2 с. Вълнари УПИ II в кв. 45 900 кв. м. 636 

3 с. Никола Козлево № 000119 0.572 кв. м. 467 

4 с. Никола Козлево № 012120  1.173 кв. м. 543 

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. и да се 

публикува в сайта на община Никола Козлево.   
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По седма точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 295 от 19.10.2017г.- 

Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Никола Козлево. 

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

Нурхан Осман Али 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. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ №130 

Приема годишен план за 2017 година за дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Никола Козлево . 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 10:00 часа. 
 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


