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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. 05328/21-38, факс: 05328 20 20, 

е - mail : obankozlevo@mail.bg 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1 

25.01.2016 г. 

 

Днес 25.01.2016 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево. Присъстващи бяха още: 

Ешреф Реджеб – кмет на Община Никола Козлево ; Петър Димитров – секретар на 

общината ; Иван Иванов – заместник кмет на община Никола Козлево ; Иванка 

Найденова – Директор Дирекция „ФСД и АО” Мехмед Мехмедали – кмет на с. Пет 

могили;  Селяйдин Исуф – кмет на с. Църквица;Недрет Тефик – кмет на с. Крива река ; 

Шинаси Назиф – кмет на с. Каравелово ; Насъф Исмаил – кмет на с. Ружица ; Мехмед 

Мехмед – кмет на с. Хърсово ; Борис Добрев – кметски наместник на с. Векилски; 

Борислав Младенов – Председател на УС на СНЦ „ Център за местни и регионални 

политики“. По уважителни причини отсъстваха Красимира Каменова – кмет на с. Красен 

дол и Красимир Георгиев – кмет на с. Цани Гинчево. 

На заседанието присъстваха 13 съветника. 

Председателят на Общинския съвет -Стефан Стефанов констатира наличието на 

кворум, откри заседанието и предложи следния дневен ред :  

1. Питания от общински съветници; 
2. Докладна с Вх. № 221 от 08.01.2016 г. 
3. Докладна с Вх. № 222-1  
4. Докладна с Вх.№ 222 от 11.01.2016 г. за приемане на бюджета на община 

Никола Козлево за 2016 година. 
5.  Докладна с Вх. № 229 от 44.01.2016 г. 
6.  Докладна с Вх. № 230 от 14.01.2016 г. 
7.  Докладна с Вх. № 231 от 19.01.2016 г. 
8. Докладна с Вх.№ 232 от 19.01.2016 г. 
9. Докладна с Вх.№ 234 от 22.01.2016 г. 
10. Докладна с Вх.№ 235 от 25.01.2016г. 

11. Докладна с Вх.№ 236 от 25.01.2016г. 

12. Докладна с Вх.№ 237 от 25.01.2016г. 

Председателят на общинския съвет Стефан Стефанов подложи дневния ред на 

гласуване.  

От общо гласували 13, с 13 гласа „ЗА” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се” 

Общинския съвет прие дневния ред. 
По първа точка от дневния ред: 
Господин Реджеп отговори на писмено запитване от господин Лазаров относно снего 
почистването, като представи доклад за извършената дейност по села. 
Господин Лазаров предложи за следващата година да се изготви план –програма за 
почистване на общинските пътища. 
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По втора точка от дневния ред  - Докладна с Вх.№ 221 от 08.01.2016г. - 
Актуализиране на наемна цена на земеделски земи, отдадени под аренда. 
 
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната. 
Отправен беше въпрос от Галин Иванов Георгиев, какво налага увеличението и г-н 
Иван Иванов отговори че това е разписано в арендния договор.  
След като нямаше други въпроси към докладната се премина към поименно  гласуване. 

От общо гласували 13, със 7 гласа-“за” а именно : 

     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

     Нурхан Осман Али                                 -“за” 

     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

     Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“въздържал се”  

     Фераим Керим Сали                               -„въздържал се”   

     Веселин Валериев Ангелов                   -“въздържал се” 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан              -“въздържал се” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„въздържал се” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„въздържал се” 

Общинския съвет прие : 

РЕШЕНИЕ: № 2 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на    т. 4.1 т. 5 от Договор от 11.10.2010 

г.,  Общински съвет – Никола Козлево реши: 
1. Определя цена на рентата за стопанската 2016-2017 г. на 40 (четиридесет) лева 

за декар на следните земеделски земи: 
1.1. Поземлен имот № 016003 в землището на с. Хърсово с площ от 336,328 дка. 
1.2. Поземлен имот № 040001 в землището на с. Хърсово с площ от 307,312 дка. 
1.3. Поземлен имот № 011009 в землището на с. Крива река с площ от 250,405 дка. 
1.4. Поземлен имот № 016051 в землището на с. Ружица с площ от 395,382 дка. 
1.5. Поземлен имот № 023001 в землището на с. Никола Козлево с площ от 563,426 

дка. 
2. Възлага  на кмета на Общината да извърши необходимите действия за 

изпълнение на Решението на Общински съвет – Никола Козлево. 
 

По трета точка от дневния ред Докладна с Вх. № 222-1  - годишен отчет за състоянието 
на Общинския дълг към 31.12.2015 година 
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната. 
Господин Неджат Ахмед председател на комисията „Бюджет и финанси,стопански 
дейности и туризъм,управление на общинска собственост и земеделие“заяви че 
комисията е разгледала докладната без забележки и предложи на Общинския съвет да я 
приеме.  

 
След като нямаше забележки и въпроси към докладната се премина към поименно  

гласуване. 

От общо гласували 13, със 13 гласа-“за”  а именно : 

     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
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     Нурхан Осман Али                                 -“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” 

Общинския съвет прие : 

РЕШЕНИЕ: № 3 
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА във връзка  чл. 9, ал. 3 от Закона за 
общинския дълг  

Общински съвет Никола Козлево приема годишния отчет за състоянието на 
общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД на община Никола Козлево за 2015 
год. 
 

По Четвърта точка от дневния ред Докладна с Вх. № 222 - Приемане бюджета на 

община Никола Козлево за 2016 год. 

Председателят даде думата  на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. 
Господин Георгиев отправи питане: „ Защо в културния календар има само средства за 
две села отбелязани като Ден на с. Вълнари и Ден на с. Пет могили, а другите села не са 
включени?  Госпожа Найденова отговори, че честванията съвпадат с национални 
празници и мероприятията организирани на тези дни оправдават тези средства.  
Господин Лазаров отправи питане относно намаляване на приходната част на бюджета 
от наеми дали общината е направила проучване за така получения дисбаланс. 
Госпожа Найденова отговори : „В приходната част се е получил този дисбаланс поради 
предизборната обстановка, което попречи на подновяването на договори, забавянето на 
провеждане на търгове, което води до проточване на събирането на  наемите за земите.“  

  
След като нямаше повече  въпроси към докладната се премина към поименно  

гласуване. 

От общо гласували 13, с 13 гласа „ЗА” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се”: 

     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

     Нурхан Осман Али                                 -“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” 

Общинския съвет прие : 

                                                              РЕШЕНИЕ:  № 4 
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На основание чл. 52 ал. 1 и чл.21, ал 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА; чл. 94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 год., ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ 
за 2016 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на Община Никола Козлево, Общински съвет Никола 
Козлево реши: 
 
   

1. Приема бюджета на Община Никола Козлево за 2016 год., както следва: 
 
 

1.1. По приходите  в размер на 5 313 808 лв. /съгласно Приложение № 1-А;1-Б и 1-В/ 
 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 164 180 лв., 
Приложение №1-А/ в т. ч.: 
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 952 940 лв.; 
1.1.1.2. Преходен остатък от 2015 год. в размер на 211 240 лв., разпределен съгласно 
(Приложение № 3 към ФО 01 от 12.01.2016 год.) 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 149 628 лв., в т. ч.: /Приложение № 1-
Б/ 
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 180 800 лв.; 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер 1 015 380 лв. 
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 519 600 лв.; 
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на  241 400 
лв. 
1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 77 500 лв. 
1.1.2.6. Получени трансфери за местни дейности  - 25 493 лв. 
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми м/ду бюджет и извънбюджетни сметки – 140 000 лв. 
1.1.2.8. Върнат дългосрочен заем на банки в страната – знак (-)  - 111 111 лв. 
1.1.2.9. Предоставени трансфери  § 61 02 знак (-) - -168 000 лв. 
1.1.2.10. Преходен остатък от 2015 год. в размер на 306 066 лв. 
(Приложение № 3 към ФО 01 от 12.01.2016 год.) 
 

1.2. По разходите в размер на  5 313 808 лв., разпределени по функции, групи, дейности 
и параграфи, съгласно приложения от № 2-А, № 2-Б и № 2-В, в т. ч.: 
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 164 180 лв./Приложение № 2-А/ 
1.2.2. За местни дейности в размер на 2 021 228 лв.; /Приложение № 2-Б/ 
1.2.3. За дофинансиране в размер на 128 400 лв./Приложение № 2-В/ 
 1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 
размер на 0,00 лв. 
2. Приема Програма за капиталовите разходи за 2016 год. в размер на 1 124 786 лв., 
съгласно  Приложение № 4 
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 
241 400 лв., съгласно  Приложение № 4  
2.2. Одобрява разпределението на целеви субсидии за капиталови разходи с източници 
на финансиране: МРРБ.- 25 493 лв. и ОПРЧР– 48 000 лв. ., съгласно  Приложение № 4 
2.3. Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени приходи в размер 
на 781 193 лв., съгласно  Приложение № 4  
2.4. Одобрява капиталовите разходи, финансирани от приходи от § 40 00 „Постъпления 
от продажба на общински нефинансови активи” за погасяване на ползвани заеми за 
финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура § 83-22 
„Погашения на заеми от банки в страната” Проект ”Образователни и инфраструктурни 
инвестиции на населените места в Община Никола Козлево” – 15 780 лв.  
2.5. Одобрява разпределението на капиталовите разходи в делегирани държавна дейност 
– 28 000 лв., съгласно  Приложение № 4 
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3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 год., без звената от системата на народната 
просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя: 
3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности „Общинска 
администрация” и други дейности, местни дейности и дофинансиране на държавни 
дейности с местни приходи, съгласно Приложение № 8  
3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати през 2016 г., съгласно Приложение 
№8  
 
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
4.1. Членски внос : 

- за НСОРБ – 1 800  лв. 
- за ОбСъвет –  420  лв. 

4.2. Помощи за: 
4.2.1. Погребение – 10 000 лв. 
4.2.2. Новородени – 20 000 лв. 
4.2.3. За сключване на граждански брак – 8 000 лв. 
4.2.4.За социално слаби граждани – 22 500 лв. 
4.2.5. За кръводаряване 3 000 лв. - до 30.00 /тридесет/ лева на кръводарител. 
Сумите по т.4.2, с изключение на т.5.2.5 се разходват на основание утвърдени Вътрешни 
правила за подпомагане. 
4.3. Субсидии за читалища –106 200 лв. съгласно Приложение № 7 към ФО 01 от 
12.01.2016 г. 
4.4. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи по  
т.4.3. свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства. 
 

5.  Приема следните лимити за разходи: 
5.1. Социално - битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения; 
5.2. Представителни разходи в размер на 9 500 лв. в т. ч.: 
- Общински съвет –  1 500 лв. 
- Общинска администрация – 8 000 лв. 
5.3. Работно облекло на работници и служители: 

5.3.1. висши държавни служители  по Закона за държавния служител-  450 лв. 
5.3.2. служители, заемащи трудово правоотношение – 300 лв. 

5.4. Лимит за масова физкултура, съдийски, охрана, превози и участие в турнири – 10 
000 лв.за ФК „Устрем” с.Пет могили, ФК „Община Никола Козлево” и Волейболен клуб 
„Септември” с.Никола Козлево 
5.5. Лимит за културен календар – 8 000 лв., съгласно Приложение № 7 
 

 6. Утвърждава списък на длъжностите в делегираните от държавата дейности 311 
„Целодневни детски градини”, дейност 322 “Общообразователни училища” и 326 
„Професионални учебни заведения”, които имат право на заплащане на транспортните 
разходи, съгласно Приложение № 5. 
Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и размера на 
средствата в рамките на 100 % от действителните разходи; 
 
7. Утвърждава списък на длъжностите в общината, които имат право на транспортни 
разходи, съгласно чл. 43, ал.1 и ал.2 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г., съгласно 
Приложение № 6. 
Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и размера на 
средствата в рамките на 100 % от действителните разходи. 
 
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 
2016 г. и прогнозни показатели за периода 2017 г. и 2018 г. по приходите, бюджетните 
взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение № 9 
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9. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на одобрени проекти по 
програми на ЕС през 2016 г.,съгласно Приложение № 10 
    
10. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
10.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2016 г.в размер на 160 922 лв. 
10.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2016 г. в размер на 78 
834 лв. 
10.3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016 
г. – 239 756 лв. 
 
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2016 год. в размер на 259 600 лв. 
 
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2016 год. в размер на  2 726 432 лв. 
 
13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани 
през 2016 год. в размер на 9 830 лв. 
 
14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени: 
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 
бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
 
15. Възлага на кмета: 
15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 
15.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 
разпределението. 
15.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 
15.4. Да включва информацията по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях. 
15.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 
отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ 
орган и на МФ. 
15.6. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 
нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по СФУК; 
15.7. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите 
и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, 
донора. 
 
16. Упълномощава кмета да предоставя временно безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово 
финансиране на плащания по  проекти, финансирани със средства от ЕС и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е 
част от общинския бюджет. 
16.1. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на 
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-
късно от края на 2015 година. 
16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 
по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 
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16.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват 
изискванията чл.104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ. 
16.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето 
им по решение на общинския съвет. 
 
17. Упълномощава кмета: 
17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и 
на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на 
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 
17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 
Приложение  № 11. 
 
 
По пета точка от дневния ред Докладна с Вх.№229 от 14.01.2016г. приемане на  
„Програма за опазване на околната среда на Община Никола Козлево 2015г. – 2020 г.“ 
       Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 

докладната. 

        След като нямаше въпроси към докладната се премина към  гласуване . 

От общо гласували 13, с 13 гласа „ЗА” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се”, 

Общинския съвет прие : 

                                                             РЕШЕНИЕ: № 5     
  
На основание чл. 21 , ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  (ЗМСМА), във връзка с чл. 79, ал.4 от Закона за опазване на околната 
среда Общински съвет Никола Козлево реши: 
Приема „ Програма за опазване на околната среда на Община Никола Козлево 2015 г. – 
2020 г. „ 

 
 

По шеста точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 230 от 14.01.2016г. приемане на  
„Програма за управление на отпадъците на територията на Община Никола Козлево 
2015г. – 2020 г.“ 
 
       Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 

докладната. 

        След като нямаше въпроси към докладната се премина към  гласуване . 

От общо гласували 13, с 13 гласа „ЗА” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се”, 

Общинския съвет прие : 

 

                                                             РЕШЕНИЕ: № 6     
  
На основание чл.21, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 52, ал.8 от Закона за управление на 
отпадъците Общински съвет Никола Козлево реши: 
Приема „ Програма за управление на отпадъците на територията на Община Никола 
Козлево 2015г. – 2020г.   
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По седма точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 231 от 19.01.2016 г. за Промяна на 

решение № 26 по протокол № 1 от 21 февруари 2013г. и решение № 61 по протокол № 8 

от 08.04.2014 година. 

По запитване на господин Лазаров , председателят на Общинския съвет Стефан 
Стефанов прочете справка с имената , сключили такива договори които следва да се 
прекратят.  
        След като нямаше повече въпроси към докладната се премина към поименно  

гласуване . 

От общо гласували 13, с 8 гласа „ЗА” , 1 гласа „против” и 4 гласа „въздържали се”:: 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“въздържал се”  
     Фераим Керим Сали                               -„против”   
     Веселин Валериев Ангелов                   -“въздържал се” 
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан               -“въздържал се” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„въздържал се” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
 
       Общинския съвет прие: 
                                                   РЕШЕНИЕ: № 7 

                        

На основание чл.21, ал.l, т.8 от 3MCMA, във връзка с чл.26, ал.1 от Закона за 
задълженията и договорите  
 1. Отменя решения - решение № 26 по протокол № 1 от 21 февруари 2013година 
и решение № 61 по протокол № 8 от 08.04.2014 година, на общински съвет Никола 
Козлево. 
 3. Задължава кметът на община Никола Козлево въз основа на взетото решение, 
да прекрати всички сключени договори с наемателите на имотите цитираните в решение 
№ 26 по протокол № 1 от 21 февруари 2013 година и решение № 61 по протокол № 8 от 
08.04.2014 година. 
  
 
По осма точка от дневния ред Докладна с Вх.№232 от 19.01.2016 год. за приемане на 
програма за управление и разпореждане с общински имоти – собственост на Община 
Никола Козлево през 2016 г. 
Председателят даде думата за въпроси към докладната. 
        След като нямаше  въпроси към докладната се премина към поименно  гласуване . 

От общо гласували 13, с 13 гласа „ЗА” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се” 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“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                         -„за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
Общинския съвет прие : 
                                                          РЕШЕНИЕ: № 8   
 
На основание чл.21, ал.1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал. 9 от ЗОС, чл.4 ал. 1 от 
НРПУРОС Общински съвет Никола Козлево реши: 
Приема „ Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 
Община Никола Козлево през 2016 г. - 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2016г. 

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 

През 1996 година бе приет закона за общинската собственост, който регламентира 
придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество. 
Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и 
правомощията на кмета на общината, се определиха с наредбата на общинския съвет, 
приета с  Решение № 24 по протокол №2/25.02 от 2010 година при спазване на 
разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
Основен принцип, прокламиран в Закона за общинската собственост е, че имотите и 
вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с 
грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са 
предоставени. 
От своя страна общинската собственост е публична и частна. 
Имотите и вещите - публична общинска собственост, земите от общинския поземлен 
фонд и горските територии- общинска собственост  не могат да се придобиват по 
давност. 
Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се 
прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти - публична общинска собственост, могат 
да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон. 
         Съгласно чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост, всички други имоти и 
вещи на общината, включително и плодовете и приходите от имотите и вещите – 
публична общинска собственост, са частна общинска собственост. 
Имотите и вещите - частна общинска собственост, могат да бъдат обект на разпореждане. 
За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено 
друго. 
Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез: 

 продажба; 
 замяна; 
 дарение; 
 делба; 
 възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права;  
 по друг начин, определен в закон. 

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска 
собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет, който 
от своя страна на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема 
настоящата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. 
Правото на собственост на общината кореспондира пряко със задължението на нейните 
органи да управляват, придобиват и се разпореждат с нея законосъобразно, 
целесъобразно и в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин. 
 ІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА 
 1. Обхват 
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Настоящата Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 
обхваща бюджетната 2016 година. 
Предмет на програмата са целите, принципите и приоритетите на  управлението и 
разпореждането с всички имоти  общинска собственост. 
2. Структура на програмата 
 Програмата включва: 
1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 
управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 
2. 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 учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия; 
3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу 
имоти на граждани или юридически лица; 
 4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и 
способите за тяхното придобиване 
 
І. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ ОТ УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ЗА БЮДЖЕТНАТА 2015 
ГОДИНА: 
  

1. 
Приходи от имоти в регулация и части от тях, наеми 
на жилища, помещения и терени 

22 000 лв.

2. Приходи от наем и аренда на земеделска земя 750 000 лв.

3. Продажба на движими вещи 15 780 лв.
  Общо: 787 780 лв.

 
Необходими разходи 
 
1. За технически дейности (скици, характеристики, 

трасиране, разделяне или обединяване на имоти) 
за вписване в регистър имоти, заснемане и др. 

15 000 лв. 

3. За обявления 2 400 лв. 
 ОБЩО: 17 400 лв. 
  
ІІ. 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 УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ 
 
ІІ.1. Имоти и части от имоти в регулация,  жилища и помещения предвидени за 
отдаване под наем: 
 
№ по 
ред 

Нас. място Имот Площ 
кв.м. 

Предназначение 

1. Никола Козлево Апартамент в  ж.к. Младост” 3, вх.1, ет.2  36,80 живеене 
2.  Апартамент в  ж.к. Младост” 3, вх.3, ет.1 35,40 живеене 
3.  Апартамент в  ж.к. Младост” 3, вх.3, ет.2 36,80 живеене 
4.  Апартамент в ж.к. Младост” 2, вх.4, ет.1 35,40 живеене 
5.  Апартамент в ж.к. Младост” 2, вх.4, ет.2 32,20 живеене 
6.  Апартамент МЖБ1, ул.”9-ти ІХ” ет.1 32,20 живеене 
7.  Апартамент МЖБ1, ул.”9-ти ІХ” ет.2 32,20 живеене 
8.  Апартамент МЖБ1, ул.”9-ти ІХ” ет.3 78,80 живеене 
9.  Помещения в приземен етаж на Младежки 

дом 
165,10 търговия 

10.  Помещение в Младежки дом, ет.1 16,00 офис 



П Р О Т О К О Л № 1 25.01.2016 г                                                    11 

 

11.  Площ  5,00 инсталиране на 
терминално устройство 

12.  Терен  500,00 инсталиране и 
експлоатация на 
съоръжения и 
оборудване 

13.  Гараж към сграда „ОСО” 63,00 услуги 
 

14.  Кафе автомат в сградата на общинска 
администрация 

2,00 търговия 

15.  Част от УПИ VІ от кв.42 60,00 търговия 
16.  ½ част от преместваем обект „Метална 

барака”  в УПИ V-125 от кв.70 
38,00 Търговия и услуги на 

населението 
1. Пет могили Апартамент, ул. „Плиска” №9, ап.4 47,80 живеене 
2.  Апартамент, ул. „Плиска” №9, ап.7 47,80 живеене 
3.  Апартамент, ул. „Плиска” №9, ап.8 31,50 живеене 
4.  Апартамент, ул. „Плиска” №9, ап.9 54,40 живеене 
5.  Помещение-автоспирка 20,00 офис 
6.  Терен  500,00 инсталиране и 

експлоатация на 
съоръжения и 
оборудване 

7.  Помещение в здравна служба 31,00 прегледи -консултации 
8.  Помещение в здравна служба 31,00 живеене 
9.  Помещение в Кметство 9,00 офис 

10.  Помещение в здравна служба 16,00 стоматологичен кабинет 
11.  Помещение в здравна служба 16,00 прегледи -консултации 

1. Вълнари  Помещение в здравна служба 77,00 прегледи -консултации 
2.  Помещение в здравна служба 12,00 прегледи -консултации 
3.  Помещение в здравна служба 15,00 стоматологичен кабинет 
4.  Помещение в Кметство 12,00 офис 
1. Хърсово  Гарсониера, ет.1 31,00 живеене 
2.  Гарсониера, ет.2 31,00 живеене 
3.  Боксониера, ет.1 17,00 живеене 
4.  Боксониера, ет.2 17,00 живеене 
5.  Помещение в здравна служба 15,00 прегледи -консултации 
1. Църквица  Помещение в здравна служба 32,00 прегледи -консултации 
2.  Приземен етаж-баня 67,40 услуги 
1. Ружица Навес и работилница 101,00 услуги 
1. Крива река Помещение в Кметство-приземен етаж 300,00 търговия 

 
ІІ.2. Земеделски орни земи и пасища и мери предвидени за отдаване: 

1. Земеделски орни земи  - съгласно – Приложение №1 от програмата 
2. Пасища и мери – съгласно – Приложение №2 от програмата 

ІІ.3. Продажба 
Продажба на движими вещи: 

  АВТОМОБИЛИ Начална тръжна цена 
1 Мерцедес Е200 Компресор  11450,00 лева 
2 Опел Астра – комби 2020,00 лева 
3 Форд Торнео 2310,00 лева 

  
ІІ.4. Концесии 
Община Никола Козлево няма намерение да предоставя имоти на концесия. 
 
 
ІІІ. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 
ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 
През 2016 година Община Никола Козлево няма намерение да предлага имоти – 
общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. 
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 
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През 2016 година Община Никола Козлево няма финансова възможност за придобиване 
на недвижими имоти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Настоящата Програма обхваща бюджетната 2016 година. Тя се приема на основание чл. 
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ 
и може да бъде актуализирана през годината. 
 
Програмата е приета с Решение №8 по протокол №1 от 25,01,2016 г. на Общински съвет 
Никола Козлево. 
 
Приложение №2 
 

Землище Пасища / Мери 

Векилски 1257.189 

Вълнари 798.987 

Каравелово 169.272 

Красен дол 1906.729 

Крива река 2003.274 

Никола Козлево 1501.147 

Пет могили 921.677 

Ружица 818.472 

Хърсово 993.790 

Цани Гинчево 1995.155 

Църквица 1763.870 

Общо 14129.562 

 
По девета точка от дневния ред Докладна с Вх.№234 от 22.01.2016г. за Приемане на 
План за младежта за 2016 г. 
       Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 

докладната. 

        След като нямаше въпроси към докладната се премина към  гласуване . 

От общо гласували 13 

 С  13 гласа “за” 

 С  0 гласа “против” 

 С  0 гласа “въздържали се” 

Общинския съвет прие : 

                                                         РЕШЕНИЕ: № 9 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.14, 15, 16, от Закона за младежта 
Общински съвет Никола Козлево реши: 
 
1.Приема „ План за младежта за 2016 година“  
 
 
 

ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

област  Шумен / община Никола Козлево 
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(Таблицата е систематизирана съгласно Националната стратегията за младежта 2010 - 2020) 

  2016 година    

Дейности Програми, 
инициативи 
и кампании 

Индикатори 
за 
изпълнение       

Очаквани 
резултати 

финансова 
рамка 

Отговорна 
институция/ 
организация година 2016 година 2016 

съгласно 
дефиниранит
е индикатори 

    съгласно 
източниците 
на 
финансиран
е: *Нац. 
Фин. **ОП 
фин.  
***други 
донорски 
програми 

I.  НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА 
МЛАДИТЕ ХОРА 
1. Осигуряване 
на чиракуване и 
стажуване 

чл. 41 от ЗНЗ - 
насърчаване 
на 
работодателит
е да разкриват 
работни места 
за стажуване 
за 
безработните 
лица до 29г.  

   от 15 до 24 
г.-1     от 25 
до 29 г.-1               
общо 2 

Национално 
финансиран
е 

Агенция по 
заетостта 

2. Стажуване по 
ОП "РЧР"  

Схема 
"Ученически 
и студентски 
практики" ОП 
"РЧР"  

  от 15 до 24 г. 
- 0 от 25 до 
29 г. -0 общо 
0 

                
МОН 

МОН, Община 
Никола Козлево 

          МОМН 
3. Създаване на 
възможност за 
стажове в 
общинска 
администрация 

Програма 
"Старт на 
кариерата" 

  от 15 до 24 г. 
- 0   от 25 до 
29 г. - 1 общо 
1 

МТСП МТСП, Общинска 
администрация 

4. Осигуряване 
на заетост на 
безработни лица 
до 29- годишна 
възраст по ОП 
"РЧР" 

Проект "Ново 
начало- от 
образование 
към заетост" 

  общо 70              
МТСП 

МТСП, Общинска 
администрация 

5.  Разширяване 
на достъпа до 
услуги за 
професионално 
ориентиране, 
чрез което да се 
осигури 
подкрепа за 
младите хора за 
решаване на 
проблеми, 
свързани с 
избора на 
професия или 
професионално 
развитие с оглед 

Изготвяне и 
своевременно 
актуализиране 
на 
информацион
но табло, 
което да 
съдържа 
списъка на 
професиите на 
професионалн
ите училища и 
училищата с 
профилирани 
паралелки 

  от 15 до 24 г. 
- 30 от 25 до 
29 г. - 30 
общо 60 

  Общинска 
администрация 
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на 
индивидуалните 
качества на 
личността и 
връзката между 
тези качества и 
възможностите 
за заетост   

II. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ СРЕД ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ 
ХОРА 
 1.  
Разработване и 
разпространени
е на здравна 
информация, 
съобразена с 
нуждите на 
младите хора 
чрез 
мобилизиране 
на младежките 
информационни 
мрежи 

Кампании за 
здравна 
просвета, 
семинари 

*бр. 
информацио
нни 
кампании 
(моля 
избройте ги)         
*бр. 
участвали 
мл. хора на 
възраст:  - от 
15 до 24 г.           
 - от 25 до 29 
г.   

СПИН, ХИВ 
от  15 до 24 
г. - 50    от 25 
до 29 г. - 50 
общо 100 

МКБППМН УКБППМН, 
МКБППМН, БЧК, 
СОУ " Ц. Б. 
Церковски" 

 2. 
Организиране 
на беседи за 
повишаване на 
сексуалната и 
здравна култура 
на младежите от 
общината. 

Организиране 
на 
инициативи, 
семинари, 
тренинги, 
беседи 

*Брой 
информацио
нни 
кампании   
 *Брой 
обхванати 
мл. хора на 
възраст:   - от 
15 до 24 г.           
- от 25 до 29 
г.   

 *Брой 
информацио
нни 
кампании - 1        
*Брой 
обхванати 
мл. хора на 
възраст:  - от 
15 до 24 г.-50 
- от 25 до 29 
г. - 50  в т.ч. 
мл. хора със 
зависимости 
0  *бр. млади 
обучители -2 

МКБППМН УКБППМН, 
МКБППМН, БЧК, 
СОУ " Ц. Б. 
Церковски" 

 3. Честване на 
Международен 
ден на здравето 

Местна 
инициатива 

  общо 150 Общински 
бюджет  

Здравен медиатор , 
Училища, 
Читалища,МКБПП
МН 

 4. Реализиране 
на мероприятия 
за стимулиране 
на детския и 
младежкия 
спорт 

Организиране 
на Състезания 
по футбол и 
волейбол 

  *Брой 
обхванати 
мл. хора на 
възраст:                       
- от 15 до 24 
г.           - от 
25 до 29 г.   

от 15 до 24 г. 
- 50    от 25 
до 29 г. - 20  
общо70 

Общински 
бюджет 

Общинска 
администрация, 
Училища 

III. РАЗВИТИЕ НА  МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

 1. Базар за 
ръчно 
изработени 
Мартенички   

Местна 
инициатива 

Брой 
включили се 
млади хора 

общо 50 МКБППМН Училища, 
Читалища, 
МКБППМН 
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2. Национална 
кампания "Да 
изчистим 
България за 
един ден" 

Доброволческ
а кампания 

Брой 
доброволци 

общо  500   Общинска 
администрация, 
Училища, 
Читалища, ЦДГ 

IV. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 

1. Празнуване 
на "Общински 
детски празник" 

"Ние можем, 
пеем и 
танцуваме"  
Местна 
инициатива 

Брой 
участвали 
младежи 

общо 250 Общински 
бюджет 
1500лв. 

Общинска 
администроция, 
Училища, 
Читалища,ЦДГ 

2. Обучение по 
защита на 
правата на 
детето, 
трудовите права 
на младите хора 

Семинари, 
обучения 

  общо 100 Общински 
бюджет 

Училища, 
МКБППМН  

3. 
Популяризиране 
и обучение по 
защита на 
правата на 
човека, особено 
по въпросите на 
правата на 
детето, 
дискриминацият
а, 
равнопоставено
стта между 
половете, 
трудовите права 
на младите хора 

 Семинари, 
обучения 

*бр. 
кампании                  
*бр. 
обучения                  
*бр. 
обхванати 
млади хора 
на възраст:                      
- от 15 до 24 
г.            
 - от 25 до 29 
г.   

*бр. 
Кампании-3                  
*бр. 
Обучения-3                 
*бр. 
обхванати 
млади хора 
на възраст:                      
- от 15 до 24 
г. -40            - 
от 25 до 29 г. 
-40 

Общински 
бюджет  

Училища, 
МКБППМН  

V. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ 
РАЙOНИ 

1. Насърчаване 
и подпомагане 
на читалищата 
като средища за 
информация, 
неформално 
обучение, 
културно 
изразяване и 
гражданско 
участие в 
малките 
населени места 
и селските 
райони 

Информацион
ни кампании, 
концерти, 
изложби, 
фестивали 

 *бр. 
обхванати 
млади хора 
на възраст:                       
- от 15 до 24 
г. - от 25 до 
29 г.   в т.ч. 
от:                              
-малки 
градове                          
-малки 
населени 
места (села) 

от 15 до 24 г. 
- 50 от 25 до 
29 г. - 35 
общо 85  

Общинска 
администра
ция 

Читалища, 
Общинска 
администрация 

VI. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА 
ПРЕСТЪПНОСТТА 
1. Отбелязване 
на Световен ден 
без 
тютюнопушене  

Местна 
инициатива 

  брой 
включени  
млади хора 
40 

  Училища, ЦДГ, 
Читалища, 
МКБППМН 

2. Организиране 
на 
информационни 
и образователни 
кампании за 
превенция на 
правонарушени

Кампании, 
семинари, 
обучения 

*бр. 
Инициативи              
*бр. 
обхванати 
млади хора 
на възраст:               
от 15 до 24 г.                

*бр. спортни 
мероприятия 
- 1                             
*бр. 
Инициативи 
-1                       
*бр. 
обхванати 

МКБППМН УКБППМН, 
МКБППМН, 
Общинска 
администрация 
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ята извършени 
от млади хора 

млади хора 
на възраст:               
от 15 до 24 г.  
-40                 

3. Беседа на 
тема: "Световен 
ден за борба с 
наркоманиите". 

Местна 
инициатива 

  брой 
включени 95 
млади хора 

  МКБППМН, 
Училища 

4. Насърчаване 
и активно 
участие на 
младите хора в 
превантивни  
кампании 

Образователн
и и 
обучителни 
кампании 

*бр. 
кампании                                                
*бр. 
участвали:  -
младежи на 
възраст:- от 
15 до 18 г.               

*бр. 
кампании  - 2                                               
*бр. 
участвали:  -
младежи на 
възраст:                         
- от 15 до 18 
г.- 10                   

Общински 
бюджет 

УКБППМН, 
МКБППМН, 
Общинска 
администрация 

Планът е приет на Общински съвет  с Решение 9 по Протокол № 1 25.01.2016 г 

 
По десета точка от дневния ред Докладна с Вх.№235 от 25.01.2016 г. приемане на Отчет 
за дейността на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на 
малолетните и непълнолетните  за 2015 год. 
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 

докладната.  

След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно  гласуване. 

От общо гласували 13, с 13 гласа „ЗА” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се” 

     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

     Нурхан Осман Али                                 -“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” 

Общинския съвет прие : 

                                                                  РЕШЕНИЕ: № 10 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН Общински съвет  
Никола Козлево реши: 
1.Приема отчета на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на 
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) за 2015 г 
 

Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т 
за дейността на МKБППМН към община Никола Козлево за 2015г. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МКБППМН – ОБЩИНА 
НИКОЛА КОЗЛЕВО: 

1. Законосъобразност на състава: 
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Съставът на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните е определен със Заповед № 21/06.02.2006 г. на кмета, а със Заповед 
№ РД – 375/07.11.2014 г. съставът е актуализиран  в изпълнение разпоредбите на чл. 6, 
ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните и се състои от 9 души, които са: 
Председател: Весиле Али –  Заместник-кмет на община Н. Козлево            
        Членове:  

1. Татяна Николова – Директор на дирекция „УТ и СпД”, правоспособен юрист 
2. Катилиян Костадинов – Директор на СОУ – с. Никола Козлево 
3. Господин Господинов – Директор на ОУ – с. Вълнари 
4. Вайде Мехмедали – соц. работник в отдел „ЗД” към дирекция  „СП”  гр. 

Каолиново 
5. Mарийка Бойчева – медицинска сестра към община Никола Козлево 
6. Иван Стоянов – полицейски инспектор в участък „Полиция” 

с. Н. Козлево при РУ „Полиция” гр. Каолиново 
7. Мюлкие Ахмед – Гл. специалист  ”Образование, култура и соц. дейности” 
8. Фатме Мехмед – секретар на МКБППМН към ОбА Никола Козлево 

2. Секретар на МКБППМН: 
Съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН секретарят е в щатната численост на общината. 

II. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА 
Основната дейност на местните комисии за БППМН е социално-превантивната. Тя 
включва анализ на криминогенните фактори, предотвратяване и ограничаване на 
действието им, проучване и анализ на проблемите, свързани с девиациите в поведението 
на подрастващите на територията на общината. Предприемането на превантивни мерки 
по отношение на противообществените прояви на децата и разглеждане на възпитателни 
дела при извършени простъпки е навременно и адекватно. Дейността се развива в пълна 
обективност, така че всяко решение напълно отговаря на нуждите на подрастващите, 
техните родители/настойници, учители и обществени възпитатели. 
         Причините, които водят до извършване на противообществени прояви са 
предимно: 

- Социално-битови; 
- увлечение и лекомислие; 
- не посещаване на учебните занятия 
- неглижирането  в семейната среда; 
- проблеми в семейството, ниския стандарт на живот. 

През изминалата година /2015 г./  МКБППМН – Н. Козлево проведе 6 организационни 
пленарни заседания. 
Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 
непълнолетните. 
 

Година Брой реализирани 
програми за 
превенция и 
противодействие 
на детското на 
детското 
асоциално 
поведение 

Брой лица, 
обхванати от 
информационни 
кампании за 
предотвратяване 
на асоциалното 
поведение сред 
децата 

Брой 
консултирани 
деца и 
семейства чрез 
МКБППМН 

2013 0 0 0 
2014 0 0 0 
2015 0 0 4 

 
Задачи по План за действие за реализация Националната стратегия за борба с 
наркотиците (2014-2018г.) 
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Обучен
ия на 
специал
исти и 
добров
олци по 
превенц
ия  на 
нарком
аните 
(брой 
теми, 
брой 
обхваан
ати 
лица)  

Програ
ми и 
проект
и за 
превен
цията 
на 
рисков
ото 
поведе
ние за 
употре
ба на 
наркат
ици 
(брой 
теми, 
брой 
обхван
ати 
лица) 

Прогр
ами за 
работ
а със 
семйс
тва в 
риск и 
риско
ви 
групи 
групи 
деца 
(брой 
прогр
ами и 
проек
ти; 
брой 
обхва
нати 
лица) 

Брой 
консулт
ирани 
деца и 
родител
и във 
връзка с 
употреб
ата на 
наркоти
ци 

Издаване 
и 
разпростр
анение на 
информац
ионни 
материяли 
(вид  теми 
и тираж) 

Брой 
информац
ионни 
кампании 
и 
програми 
по 
превенци
я на 
наркоман
ите 

Брой лица, 
обхванати 
в 
информаци
онните 
кампании и 
превантивн
ите 
програми 

Провеж
дане на 
проучв
ания за 
наласи
те за 
употре
ба на 
наркот
ични 
вещест
ва 
(теми и 
брой) 

Брой 
лица 
обхвана
ти в 
проучва
нията 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
На територията на общината нямаме малолетни или непълнолетни ученици, споделящи 
идеи или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер. 
Нямаме извършени криминални деяния по расистки подбуди, или като резултат на 
споделяне на екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации, 
или футболни агитки (ултраси). 
Създаден ли е поименен регистър на всички неучещи и неработещи непълнолетни  
в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в 
съответствие с Указанието от ЦКБППМН? 
  - В община Никола Козлево няма поименен регистър за 2015г. 
 
 

III. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, 
извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни, 
освободени от наказателна отговорност по чл.61 от НК. Това се осъществява чрез 
определените в ЗБППМН възпитателни дела. 
 Възпитателните дела се разглеждат от състава, определен за всяко дело със 
Заповед на Председателя на МКБППМН. Състава по делото включва правоспособен 
юрист, двама членове на МКБППМН, протоколчик и член на МКБППМН /обществен 
възпитател/, който не е член по състава на възпитателното дело за изработване на 
доклада по чл.16, ал.4, т.2 от ЗБППМН, определен за всеки отделен случай. 
1.Проблеми при образуване на възпитателните дела – не се наблюдават. Своевременно 
се уведомяват деца и родители за насрочените възпитателни дела. Преди разглеждането 
на възпитателните дела, МКБППМН събира  допълнителна информация относно 
семейна среда, здравословно състояние, семейни отношения, приятелски кръг и други 
данни за извършителя /от ОЗД, училище и др./ с цел мерките, които ще се наложат на 
лицето да бъдат максимално ефективни.  
          2. През 2015 г. не е налагана мярка по чл. 15 от ЗБППМН. 
          3. Няма деца с повторно разглеждани дела през изтеклата година. 
          4. През изминалия период не се е налагало прилагане на чл. 25 от ЗБППМН. 
За отчетния период са постъпили предложения за разглеждане на противоправни 
деяния на малолетните и непълнолетни лица, както следва: 

 Районна прокуратура – 3  
 Органите на полиция – 1 
 Длъжностни лица и граждани 
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- директори на училища и училищни комисии – 0 
IV. КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 
-нямаме консултативни кабинети и центрове за превенция в община Никола Козлево , 
през настоящата 2016г. е предвидено да се открие консултативен кабинет. 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 
За 2015 г. на МК за БППМН към община Н. Козлево ЦКБППМН отпусна  3 бройки за 
обществени възпитатели с максимален хонорар до 240 лв. съгласно чл. 2 от Наредба № 
2/7 юли 1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели. 
Отпуснатите за МКБППМН – Н. Козлево 3 бр. обществени възпитатели са 
разпределени по райони, както следва: 

 Район ОУ – Вълнари 
 Район ОУ – Църквица – Крива река, Хърсово 
 Район СОУ – Н. Козлево – Цани Гинчево, Ружица 
 Район ОУ – Пет могили – Каравелово, Векилски, Красен дол 

 
Година Плануван брой 

обществени 
възпитатели, 
утвърдени от МФ 
по Закона за 
държавния бюджет 

Реално усвоени 
бройки обществени 
възпитатели за 
съответната година 

Изразходвани 
средства  по 
Наредба № 2 на 
ЦКБППМН 

2015 3 3 5 220 лв. 
2016 3 
Прогноза за 2017 4 

              Подборът на обществените възпитатели се основава на образование, желание за 
работа с деца, личен и обществен авторитет. 
   Работата на обществените възпитатели е изцяло ориентирана към правата на детето и 
прилагане на адекватен индивидуален подход. Основните фактори, които поставят 
детето в риск да извърши противообществена проява са социално-битови условия, слаб 
родителски контрол. В тази насока много важна е ролята на обществения възпитател 
като орган на местната комисия, който извършва индивидуална корекционно-
възпитателна работа с малолетните и непълнолетните.                    
Районите на обществените възпитатели са групирани около учебните заведение в 
общината, като освен малолетните и непълнолетните, които са извършили 
противообществени прояви се следят и младежите, ненавършили 18 г. и децата, които 
потенциално могат да отпаднат от училище или да извършат някоя противообществена 
проява. 
     Съгласно Статута на обществения възпитател и ЗБППМН обществените възпитатели 
осъществяват следните задачи: индивидуална корекционно-възпитателна работа, 
проучват средата и семейството, подпомагат родители, които срещат трудности при 
възпитанието на децата си, извършват проучвания по предложения за възпитателни 
дела. 
С работата на обществените възпитатели се ангажира ръководството на МК. 
Задълженията на секретаря са свързани с организация на социално-превантивната 
дейност на територията на общината, участие в подготовка и провеждането на 
възпитателни дела, привеждане в изпълнение на възпитателни мерки по чл. 13, 
осъществяване контролна дейност над обществените възпитатели. 
Квалификацията на обществените възпитатели се осъществява в рамките на МК за 
БППМН според наличната нормативна и методическа литература, с която всеки 
обществен възпитател е запознат. 
Всички познават статута си и редовно отчитат дейността си пред МКБППМН. 
В изпълнение на чл. 42, ал. 3 ежемесечно обществените възпитатели представят писмен 
отчет за работата си до 5 число на всеки следващ месец, които се придружават с 
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удостоверения, подписани от родителите на децата, които  са посетили, кл. 
ръководители, от директорите на УВЗ, където са провели срещи и предприели  мерки.   
          - ежемесечни работни срещи със Секретаря на МКБППМН;  
          - анализ на поведението на децата и набелязване на конкретни мерки;  
          - решаване на практически казуси и споделяне на добри практики. 

VI. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН 
На територията на общината не се намират СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и приюти за 
безнадзорни деца и такъв контрол е неприложим. 
През изтеклата година представители на МКБППМН не са включвани в проверки за 
посещение на малолетни и непълнолетни  на дискотеки, питейни и търговски заведения 
и компютърни клубове след определен вечерен час. 
 През 2015 г. със съдействието на полицейски инспектор са проведени беседи в 
училища на територията на община Никола Козлево на теми: 
         -Превенция за правонарушения извършвани от млади хора; 
         -Трафика на хора. 
Със съдействието на обществените възпитатели бяха изнесени беседи и лекции по 
актуални проблеми от ежедневието, като: 
         - Насилието и агресивно поведение; 
         - Употреба и разпространяване на наркотични и упойващи вещества; 
         - Междуличностни отношения; 
         - СПИН и др. 
 През месец май и юни бяха проведени анкети сред учениците от 6 и 8 клас на теми: 
         - „За или против употребата на алкохол” 
         - „Какво знаете за алкохола”  
         - „Пушите ли?” 

VII. Какви предложения е направила местната комисия пред местни и 
централни органи по проблемите на предотвратяването и 
противодействието на престъпността и противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните и тяхната социална защита и развитие (ако 
има такива)? 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН 
МКБППМН осъществява дейността си в сътрудничество с всички представени в 
комисията институции. 
Взаимодействието на комисията с Районна прокуратура и Районен съд гр. Нови пазар 
по отношение простъпките на малолетните и непълнолетните и разрешаването на 
възпитателните им проблеми  е добро. 
Периодично се подава информация за наложените възпитателни мерки и се изпращат 
Решения на тричленните състави. 
Обратната връзка по отношение на образуваните възпитателни дела и взетите мерки е 
редовна и взаимна. 
Във всички УВЗ на територията на общината са изградени Училищни комисии за 
превенция на противообществените прояви на учениците, които осъществяват връзката 
между обществените възпитатели, класните ръководители, училищните ръководства и 
проблемните деца. 
Училищните комисии уведомяват МКБППМН за противообществени деяния на 
ученици от училището. Обществените възпитатели ежемесечно се интересуват  и 
отразяват в отчетите си посещенията в училище на малолетни и  непълнолетни с 
наложена възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН. Директорите на 
училища сигнализират за проблемни деца и търсят за съдействие обществените 
възпитатели. Реализират се срещи-разговори с председатели или членове на училищни 
комисии. На всички училищни комисии са предоставени насоки и указания за тяхната 
дейност. Така със съдействието на МКБППМН се оптимизира дейността на УК. 
Връзката с Дирекция „Социално подпомагане” се осъществява чрез социален работник 
в отдел  „ Закрила на детето” – Н.Козлево - член на МКБППМН и се реагира 
непосредствено за всеки отделен случай. 
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Секретаря на МК  е включен в комисията за детето към община Никола Козлево. 
IX. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН 

Вътрешно-квалификационната дейност на комисията се провежда в рамките на 
законодателството, отнасящо се до дейността на МКБППМН и указанията, 
инструкциите, периодичните издания и др. методически материали, получавани от 
ЦКБППМН. 
На всеки член на МКБППМН, на обществените възпитатели и на УКПППУ се 
осигуряват екземпляри от действащите нормативни документи в областта на 
превенцията на детската и младежка престъпност. 
При получаване на нови материали, свързани с дейността на МК по даден национален 
или регионален проблем, се организира съвместно обсъждане с обществените 
възпитатели, УК за ППУ и се приемат конкретни мерки и указания за изпълнение. 
Секретарят на МК посещава квалификационни семинари, организирани от ЦК за 
БППМН. 

X. ПЛАНУВАНИ ЗА 2015г. И ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ПО 
НАРЕДБА №3 НА ЦКБППМН ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА 
ЧЛЕНОВЕ НА МКБППМН:  

Изразходваните средства по Наредба №3 са в размер на 8037лв. 
XI. ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ФИНАНСАВАТА ПРОГНОЗА 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН ПРЕЗ 
2017г., МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ТАБЛИЦАТА 
Получени 
средства по 
ЗДБ за 
МКБППМН за 
2015г.-общо 
 (в лева) 

Изразходвани 
средства  от 
МКБППМН за 
2015г.-общо 
(лева) 

Получени 
средства по 
ЗДБ за 
МКБППМН за 
2016г.-общо  
(в лева) 

Необходими 
средства за 
2017г.-общо 

14,250 лв. 8,037 лв. 14,970лв 15,000лв. 
По единадесета точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 236 от 25.01.2016 г. за 
разпореждане с общинско имущество за поставяне на КАФЕ-АВТОМАТ 
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната.  
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно  гласуване. 
От общо гласували с 13 гласа „ЗА” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се”: 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“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” 
Общинския съвет прие : 
                                                         РЕШЕНИЕ: № 11 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.24, ал.1 и 
ал.2 от Наредба за придобиване и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 
Никола Козлево реши: 
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
част от общински имот, а именно: 2(два) кв.м. от входната стълбищна площадка на 
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сградата на общинска администрация на пл. „23-ти септември” № 5, с. Никола Козлево 
за монтаж на Вендинг кафе-автомат. 
2.Срок за отдаване под наем – 1 (една) год. с възможност за подновяване за още 1 
(една) год. 
3.Начална тръжна цена 50 лева (петдесет лева) месечно, сформирана на основание 
Решение № 17 по протокол № 1 от 12.02.2015 г. за базисни цени, определени за период 
от 1 месец на квадратен метър площ, съобразно предназначението на обекта.  
4.Възлага на Кмета на Общината последващите действия по изпълнение на решението 
при спазване разпоредбите на Закона и съобразно условията и реда за провеждане на 
публично оповестени търгове разписани в глава VІІ от Наредба за придобиване и 
разпореждане с общинско имущество. 
 
По дванадесета точка от дневния ред Докладна с Вх.№237 от  25.01.2016 г. приемане на 
коригиран вариант на споразумение за съвместна работа между Община Никола Козлево 
и СНЦ „Център за местни и регионални политики” по проект BU 218 „Колкото по-
образовани, толкова по-успешни” 
Председателят на Общинският съвет Стефан Стефанов даде думата на Борислав 
Младенов – Председател на УС на СНЦ „ Център за местни и регионални политики“. 
Той представи коригиран вариант на споразумението. 
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно  гласуване. 
От общо гласували 13, с 13 гласа „ЗА” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се” 
а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“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” 
Общинския съвет прие : 
 
                                                         РЕШЕНИЕ: № 12 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА, 
1. Общински съвет Никола Козлево одобрява подписано на 04.01.2016 год. споразумение 
за съвместна работа между Община Никола Козлево и СНЦ „Център за местни и 
регионални политики” по проект BU 218 „Колкото по-образовани, толкова по-успешни”. 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13:20 часа. 


