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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 
№6 от 27.04.2017 г. 

          Днес 27.04.2017 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе четвърта  редовна сесия  на Общински съвет Никола Козлево за 2017 година. На 

заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – 

заместник кмет на община Никола Козлево,  Насъф Исмаил – кмет на с. Ружица, Красимира 

Каменова – кмет на с. Красен дол, Недрет Тефик кмет с. Крива река, Борис Стоянов 

кметски наместник на село Векилски, Селяйдин Исуф кмет на с. Църквица, Иванка 

Найденова - директор дирекция ФСД и АО, Севгин Ружди – специалист „Общинска 

собственост“,  Петър Димитров – секретар на община Никола Козлево, Йордан Добрев, 

Антония Колева – секретар МК БППМН и всички председатели на читалищата в община 

Никола Козлево. 

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

присъстват 12(дванадесет) съветника. Отсъства Владимир Димитров Лазаров поради 

уважителни причини. Председателят констатира, че е постъпила една докладна с вх. № 126 

от 25.04.2017 година, след работата на комисиите и предложи тя да бъде гласувана дали да 

се включи в дневния ред. От общо гласували 12, с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 

гласа „против“, докладната беше включена в дневния ред. Председателят на общински 

съвет предложи следния дневен ред:    

1. Докладна с вх. № 114 от 11.04.2017г. 

2. Докладна с вх. № 115 от 13.04.2017г.  

3. Докладна с вх. № 117 от 18.04.2017г., 

4. Докладна с вх. № 119 от 19.04.2017г., 

5. Докладна с вх. № 120 от 19.04.2017г., 

6. Докладна с вх. № 121 от 19.04.2017г.,   

7. Докладна с вх. № 122 от 19.04.2017г., 

8. Докладна с вх. № 123 от 19.04.2016 г., 

9. Докладна с вх. № 124 от 20.04.2017г., 

10.  Докладна с вх. № 126 от 25.04.2017г., 

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

прие така предложения дневен ред.   

По Първа точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 114 от 11.04.2017г.- 

относно Актуализиране на капиталови разходи по бюджет 2017 година по дейности и 

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

Председателят на общински съвет даде думата на водещата комисия, същата заяви, че няма 

забележки по представения материал. След, което председателя на общински съвет поиска  

становище от Ерджан Февзи Хасан. Той и членовете на комисия „Просвета, култура, 

младежки дейности, спорт и транспорт“ също заявиха, че нямат забележки към докладната.   

След което се пристъпи към поименно гласуване:  

От общо гласували 12, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“отсъства” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 
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    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 гласували 12, с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

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

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

реши: 

 РЕШЕНИЕ № 56 

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

разхода по пълна бюджетна класификация. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

обекти с капиталови вложения за 2017 год., съгласно Приложение. 

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 115 от 13.04.2017 

година – Относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 50 по Протокол № 5 

от 30.03.2017 година, т. 15 от дневния ред. 

Председателят на общински съвет даде думата на водещата комисия „Административно- 

правно обслужване, законност и обществен ред, гори, социални дейности, предотвратяване 

и разкриване на конфликт на интереси, жалби и сигнали“  същата заяви, че няма забележки 

по представения материал. След становището й, Стефан Стефанов – председател на 

общински съвет Никола Козлево се извини на колегите си за допуснатата грешка. След 

което се пристъпи към гласуване:  

От общо гласували 12, с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21 , ал.2  от ЗМСМА и  чл.62, ал.2 от АПК, общински съвет Никола Козлево 

реши: 

РЕШЕНИЕ № 57 

Дава съгласие за коригиране на явна фактическа грешка в Решение № 50 по Протокол 

№ 5 от 30.03.2017г., както следва: 

т.1 – чл. 20, т. 4 следва да се чете чл. 20, ал. 4 

т.2 – чл. 23, т. 2 следва да се чете чл. 23, ал. 2 

т.3 – чл. 23, т. 4, т. 4 следва да се чете чл.23, ал. 4, т. 4  

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 117 от 18.04.2017 година -      

Относно приемане на Информация за касовото изпълнение на бюджета и  сметките за средства от 

Европейския съюз на Община Никола Козлево към 31.03.2017 год. 

Дейност §§ Наименование 

Увелич

ение на 

плана  

Намале

ние на 

плана  

по Разхода   СБС СБС 

Дейност  2122 

„Общинска 

администрация”   

52-04 

Придоб. 

трансп.  

средства 

Закупуване на високопроходим 

автомобил от дарения 

 

20 000 

 

2311 „Детски 

градини” 

52-05 

Придоб. 

стопански 

инвентар 

Закупуване на стерилизатори за 

Детските градини  - 4 броя 

 

5 200 

 

Дейност  2122 

„Общинска 

администрация”   

 

10-20  

 

Разходи за външни услуги 

 

25 200 

  Всичко: 25 200 25 200 
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Председателят на водещата комисия, Гюлшен Ахмед заяви, че няма забележки по 

докладната, и допълни че така както е представен отчета до края на годината ще има доста 

активна работа. След изказването и Стефан Стефанов зададе въпрос към И. Найденова - 

директор дирекция ФСД и АО относно туристическия данък, на къщата за гости в с. 

Хърсово. Тя обясни, че този данък не е описан понеже са много малки приходите по 

параграфа. За напред на база постъпили приходи ще бъде актуализиран параграф 

туристически данък.  Останалите комисии на общински съвет Никола Козлево подкрепиха 

становището на водещата комисия. След което се пристъпи към поименно гласуване:  

От общо гласували 12, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“отсъства” 

    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 гласували 12, с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 137, ал. 6 от ЗПФ, във връзка с чл. 34, ал. 3 от Наредбата 

за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, общински 

съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №58 

На основание чл.21, ал 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 137, ал. 6 от ЗПФ, във връзка с чл. 34, 

ал. 3 от Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола 

Козлево, Общински съвет Никола Козлево реши: 

1. Приема Информация за касовото на бюджета към 31.03.2017 г.  по приходи и 

разходи, съгласно Приложения - № 1 и Приложение № 2. 

2. Приема Информация за изпълнение на Разчета за финансиране на капиталовите 

разходи към 31.03.2017 г., съгласно Приложение № 3. 

3. Приема Информация за касовото изпълнение на средствата от Европейския 

съюз към 31.03.2017 г. по приходи и разходи, съгласно обяснителна записка. 

По Четвърта точка от дневния ред приемане на докладна с вх. № 119 от 19.04.2017г.,        

Относно приемане на годишните доклади на читалищата в община Никола Козлево. 

Председателят  даде думата на водещата комисия, същата заяви, че отчетите са изготвени 

много добре. Въпреки добре изготвените отчети комисията отправи предложение към 

общинска администрация. И предложи по–голям контрол върху читалищата. С изключение 

на читалищата „Пробуда-1906г.“ с. Никола Козлево и НЧ „Пробуда – 1909г.“ с. Хърсово и 

НЧ „Отец Паисий – 1956г.“ с. Пет могили всички други са с доста оскъдни като 

информация, и предложи на председателите  повече цифри така че да са ясни разходите и 

приходите. Съветниците също така добавиха, че графа „други разходи“ не им говори нищо 

конкретно и заявиха, че при следващите отчети да са по- ясни. След дебатите председателят 

на общински съвет допълни , че с възобновени дейности би трябвало да се работи по добре 

и по ефикасно за напред. След, което Семерджиева председател на НЧ „Пробуда – 1906г.“ 

с. Никола Козлево обобщи на кратко постиженията на читалището. Представи на 

съветниците и колегите си грамотите и отличията, с които е наградено  НЧ „Пробуда – 

1906г.“ с. Никола Козлево. И допълни, че е горда със постиженията които са постигнати от 

целият и колектив и всички които вземат участие в читалищната дейност. След което се 

пристъпи към гласуване:  
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От общо гласували 12, с 7 гласа „за“; 2 гласа „въздържал се“ и 3 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 №59 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24, от ЗМСМА чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища общински съвет Никола Козлево приема годишните доклади за осъществените 

читалищни дейности и за изразходваните бюджетни средства от тях през 2016 година.  

По Пета точка от дневния ред приемане на Докладна с вх. № 120 от 19.04.2017г – 

относно  Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците от Община Никола Козлево. 

Председателят даде думата на водещата комисия същата заяви, че членовете на комисията 

нямат забележки към докладната, след което председателят на общински съвет попита г-жа 

Антония Колева секретар на МКБППМН защо не са включени НПО в Анализа. Тя 

отговори, че другите общини също не ги включили и поради тази причина не са в Анализа. 

Председателят попита защо не е добавен проект „Твоят час“ по който работят всички 

училища в общината. След проведените дебати относно образованието, езика и 

възпитанието на децата в община Никола Козлево кмета Ешреф Реджеб допълни, че трябва 

да има сериозна съвместна работа между родители и преподаватели за да има по – добри 

резултати. След което се пристъпи към   гласуване. 

От общо гласували 12, с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 196, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование,  Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №60 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 196, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, Общински съвет Никола Козлево приема Анализ на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от  Община Никола 

Козлево, съгласно приложение № 1  

По Шеста точка от дневния ред приемане на Докладна с вх. № 121 от 19.04.2017 

год.  

Относно  поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 27 по Протокол 

№ 2 от 22.02.2017г., т. 8 от дневния ред. 

Председателя даде дума на водещата комисия, същата заяви че членовете на комисията 

нямат забележки към внесения материал. Нямаше забележки и от останалите членове на 

общински съвет, след което се пристъпи към гласуване.  

От общо гласували 12, с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 62, ал. 2 от АПК,  Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №61 
На основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА и  чл. 62, ал. 2 от  АПК, ОбС – Никола Козлево дава съгласие 

за коригиране на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 27 по Протокол № 2 от 

22.02.2017г., както следва – вместо чл. 35, ал. 5, да се чете чл. 39, ал. 4.  

По седма точка от дневния ред приемане на докладна с вх. №122 от 

19.04.2017година. Относно  поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение 

№ 28 по Протокол № 2 от 22.02.2017г., т. 9 от дневния ред. 

Председателя на общинския съвет даде думата на председателят на водещата комисия,  

същата заяви, че няма забележки по материала, нямаше забележки и от останалите членове 

на общински съвет.   След което се пристъпи към  гласуване.                                     

От общо гласували 12 

С 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на основание чл.21, ал.2,  от 

ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №62 

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.62, ал. 2 от АПК, ОбС – Никола Козлево дава 

съгласие за коригиране на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 28 по 

Протокол № 2 от 22.02.2017г., както следва – вместо чл. 35, ал. 5, да се чете чл. 39, ал. 4. 

По осма точка от дневния ред приемане на докладна с вх. № 0 123 от 19.04.2017 година, 

Относно: Отдаване под наем на площ от 22.50 (двадесет и две цяло и петдесет) кв. м., която 
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представлява част от масивна сграда в УПИ II от кв. 33 по плана на с. Ружица, община 

Никола Козлево за монтиране и използване на електронни съобщителни съоръжения и 

оборудване. 

Председателят на общински съвет Никола Козлево  даде думата на председателят на 

водещата комисия, същата заяви че членовете на комисията нямат забележки към 

докладната. След което се, премина към  гласуване: 

От общо гласували 12, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“отсъства” 

    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 гласували 12, с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4 от ЗОС, Общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ №63 

1. Общински съвет с. Никола Козлево на основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и 

ал.4 от ЗОС дава съгласие да се отдадат под наем 22.50 (двадесет и две цяло и 

петдесет) квадратни метра, представляваща част от масивна сграда в УПИ II от кв. 

33 по плана на с. Ружица, община Никола Козлево, актуван с АОС № 85 от 

08.07.1998 г. с обща площ на имота 28500 квадратни метра за срок от 10 (десет) 

години след провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем, при 

начална цена от 50 лв. (петдесет лева) месечно без ДДС. 

2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проведе търг по реда на Наредбата 

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

община Никола Козлево като изготви и одобри необходимата за това документация, 

да назначи комисия по провеждане на търга, да определи размера на депозита за 

участие, както и да определи задължителните документи за участие и сключи 

договор за наем. 

По девета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№124 от 20.04.2017 

година, Относно: Информация за етапа на оценка на проекти, с които се е 

кандидатствало за финансиране по Оперативните програми, в т.ч. инфраструктурни и 

ПРСР. 

Председателя даде думата на председателят на водещата комисия, същата заяви че няма 

забележки по докладната, след което се, премина към  гласуване: 

От общо гласували 12: 

С 12 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 №64 

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

Приема информация за етапа на оценка на проекти, с които Община Никола Козлево 

е кандидатствала за финансиране по Оперативните програми, в т.ч. инфраструктурни и 

ПРСР, съгласно приложение № 1.  

По десета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№126 от 25.04.2017 година,       

Относно: Приемане на решение за одобряване на пазарна цена за продажба на 1.766 дка 
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част от имот № 011389 с обща площ на имота 3.726 дка в землището на  с. Никола Козлево 

актуван с АОС № 2446. 

След разяснения по докладната, председателят даде думата на председателят на водещата 

комисия, същата заяви че членовете на комисията нямат забележки към докладната. След 

което се пристъпи към поименно  гласуване: 

От общо гласували 12, по именно : 

Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“отсъства” 

    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 гласували 12, с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 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 реши: 

РЕШЕНИЕ №65 

1. На основание 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 дава съгласие за прекратяване на съсобственост на имот № 011389 с обща 

площ на имота 3.726 дка в землището на  с. Никола Козлево актуван с АОС № 2446, чрез 

продажба на съсобственика на цена определена от независим оценител на стойност 1730 лв. 

(хиляда седемстотин и тридесет лева и 00 ст.) определената стойност е без ДДС. 

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

на настоящото решение. 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 15:10 часа. 
 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


