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П Р О Т О К О Л 

№ 17 

14.09.2016 г. 

Днес 14.09.2016 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Никола 

Козлево се проведе извънредно заседание на Общински съвет Никола Козлево, обявено 

с покана изх.№499 от 13 август 2016 година. Присъстващи бяха още: Ешреф Реджеб – 

кмет на община Никола Козлево и Иван Иванов – заместник кмет на община Никола 

Козлево, На заседанието присъстваха 9 съветника. Отсъстват по уважителни 

причини Нурай Ферудин Реджеб, Иванка Господинова Иванова, Веселин Валериев 

Ангелов и Себайдин Фикрет Ахмед. 

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на 

кворум, откри заседанието и предложи гласуването на дневния ред, по поканата. 

От общо гласували 9, с 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” 

Общинския съвет прие следния дневен ред: 

1. Приемане на докладни с вх.№488 и 489 от 09.09.206 година кандидатстването на 

община с проекти по ПРСР 2014-2020 година. 

2. Приемане на докладна с вх.№492 от 13.09.2016 година, за промяна в Наредба №2. 

3. Приемане на докладни с вх.№ 493, 494, 495, 496 и 497 от 13.09.2016 година във 

връзка с първия учебен ден 15 септември. 

4. Приемане на докладна с вх.№498 от 13 септември 2016 година. 

По Първа точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№489 от 09.09.2016 

година за отмяна на Решение № 101 по Протокол № 15 от 11.08.2016 г. на Общински 

съвет Никола Козлево. 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

гласуване.  

От общо гласували 9, с 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Никола Козлево 

реши: 

РЕШЕНИЕ №115 

Отменя Решение № 101 по Протокол № 15 от 11.08.2016 г. на Общински съвет Никола 

Козлево 

По Втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№488 от 09.09.2016 

година. 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

гласуване. 

От общо гласували 9, с 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет 

Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №116  

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ с проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, 

съоръженията и принадлежностите към тях в с. Каравелово, с. Красен дол, с. Църквица 

и с. Цани Гинчево – община Никола Козлево“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
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райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

2. Декларира, че дейностите по проект "Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в с. Каравелово, с. 

Красен дол, с. Църквица и с. Цани Гинчево – община Никола Козлево“ съответстват на 

Общинския план за развитие на Община Никола Козлево, както следва: 

Приоритет № 3 „Техническа и инженерна инфраструктура”, Специфична цел № 2 

„Изграждане, разширяване и поддържане на техническа инфраструктура, подобряваща 

жизнената среда”, Мярка № 1 „Създаване и прилагане на стратегически подход при 

управлението на техническата инфраструктура в общината”, Подмярка № 1.2. 

„Рехабилитация на уличната мрежа в селищата, тротоари и др.”. 

3. Упълномощава Кмета на Община Никола Козлево да подготви и представи 

изискуемите документи, необходими за кандидатстване за безвъзмездна финансова 

помощ с проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, 

съоръженията и принадлежностите към тях в с. Каравелово, с. Красен дол, с. Църквица 

и с. Цани Гинчево – община Никола Козлево“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 По Трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№492 от 13.09.2016 

година, за допълнение на Наредба № 2 приета с решение № 29 по Протокол № 2 от 

28.02.2008 година за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Никола Козлево. 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

гласуване. Общинският съветник Галин Иванов – предложи таксата да бъде 5 лева с 

ДДС, тъй като по почти всички язовири тя е такава. Председателят предложи да се 

гласува това предложение и то беше прието от общо гласували 9, с 9 гласа “за”, 0 гласа 

“против” и 0 гласа “въздържали се”. След което се пристъпи към поименно гласуване. 

От общо гласували 9, по именно : 

Стефан Иванов Стефанов -“за” 

Нурай Ферудин Реджеб -“за” 

Сейнур Юсеинов Ахмедов -“за” 

Владимир Димитров Лазаров -“за” 

Фераим Керим Сали -“за” 

Неджат Неджиб Ахмед -“за” 

Ерджан Февзи Хасан -“за” 

Галин Иванов Георгиев -„за” 

Нурхан Осман Али -“за” 

С 9 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 

7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет 

– Никола Козлево реши: . 

РЕШЕНИЕ №117 

І. Общински съвет – Никола Козлево допълва Наредба № 2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Никола Козлево, както следва: 

1. В Глава ЧЕТВЪРТА - РАЗДЕЛ Х цени за неуредени със закон услуги, оказвани или 

предоставяни от общината на физически и юридически лица се правят следните 

допълнения: 

1.1. В чл. 41 се добавя нова т. 18, със следния текст: 18. /Нова - приета с Решение № 117 

 по Протокол №17 от 14 септември 2016 година./ Цена на туристическа услуга 

любителски и спортен риболов в язовири, находящи се на територията на община 

Никола Козлево – общинска собственост, предоставени за стопанисване и управление 

на общински предприятия – в размер на 5,00 лв. с включен ДДС за една рибарска 

въдица на ден, при максимално позволени 3 броя въдици на човек. 
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ІІ. В Преходните и заключителните разпоредби се добавя нов § 21, със следния текст: § 

21 /Нов - приет с Решение № 117. по протокол № 17 от 14.09.2016 год./ Наредбата е 

допълнена с Решение № 117, по Протокол № 17 от 14.09.2016 година на ОбС – Никола. 

Козлево и влиза в сила 14 дни от датата на приемането и от ОбС – Никола Козлево. 

По Четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№493 от 13.09.2016 

година относно финансиране на маломерни паралелки по Наредба № 7 от 29.12.2000 г., 

изм. и доп. с ДВ бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. бр.70 от 08.08.2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 

г., бр.75 от 24.09.2010 г. изм. и доп. бр. 17 от 28.02.2012 г. за определяне броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена, получена докладна записка от директора на общинско училище и 

с цел осигуряване условия за нормално протичане на учебната 2016/2017 година, 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

гласуване. 

От общо гласували 9, с 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г., изм. и 

доп. С ДВ бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. бр.70 от 08.08.2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр.75 

от 24.09.2010 г. изм. и доп. бр. 17 от 28.02.2012 г. за определяне броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №118 

1. Утвърждава съществуването на маломерни паралелки за учебната 2016/2017 

година в Основно училище „Христо Ботев“ с. Вълнари, както следва: 

1.1. II клас – 14 ученици; 

1.2. III клас – 16 ученици; 

1.3. V клас – 13 ученици; 

1.4. VI клас – 15 ученици; 

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой ученици да бъде за сметка на 

делегирания бюджет на училището. 

по Пета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№494 от 13.09.2016 година 

относно финансиране на маломерни паралелки по Наредба № 7 от 29.12.2000 г., изм. и 

доп. с ДВ бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. бр.70 от 08.08.2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр.75 

от 24.09.2010 г. изм. и доп. бр. 17 от 28.02.2012 г. за определяне броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена, получена докладна записка от директора на общинско училище и с цел 

осигуряване условия за нормално протичане на учебната 2016/2017 година, 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

гласуване. 

От общо гласували 9, с 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г., изм. ДВ 

бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. бр.70 от 08.08.2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр.75 

от24.09.2010 г. изм. и доп. бр. 17 от 28.02.2012 г. за определяне броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена, Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №119 

1. Утвърждава съществуването на маломерни паралелки за учебната 2016/2017 

година в Основно училище „Христо Ботев“ с. Църквица, както следва: 

1.1. I клас – 12 ученици 

1.2. II клас – 11 ученици; 

1.3. III клас – 12 ученици; 

1.4. IV клас – 15 ученици; 
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1.5. VI клас – 17 ученици; 

1.6.VIII клас – 14 ученици; 

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой ученици да бъде за сметка на 

делегирания бюджет на училището. 

По Шеста точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№495 от 13.09.2016 година, 

относно финансиране на маломерни паралелки по Наредба № 7 от 29.12.2000 г., изм. и 

доп. с ДВ бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. бр.70 от 08.08.2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр.75 

от 24.09.2010 г. изм. и доп. бр. 17 от 28.02.2012 г. за определяне броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена, получена докладна записка от директора на общинско училище и с цел 

осигуряване условия за нормално протичане на учебната 2016/2017 година, 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

гласуване. Председателя обяви че като Директор на ОУ „Свети Климент Охридски“ 

няма да участва в гласуването поради конфликт на интереси. 

От общо гласували 8, с 8 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г., изм. и 

доп. с ДВ бр. 2 от 11.03.2008 г., изм. бр.70 от 08.08.2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр.75 

от 24.09.2010 г. изм. и доп. бр. 17 от 28.02.2012 г. за определяне броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №120 

1. Утвърждава съществуването на маломерни паралелки за учебната 2016/2017 

година в Основно училище „Св. Климент Охридски“ с. Пет могили, както следва 

1.1. VIII клас – 12 ученици;  

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой ученици да бъде за сметка на 

делегирания бюджет на училището. 

По Седма точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№496 от 13.09.2016 година. 

относно финансиране на маломерни паралелки по Наредба № 7 от 29.12.2000 г., изм. и 

доп. с ДВ бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. бр.70 от 08.08.2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр.75 

от 24.09.2010 г. изм. и доп. бр. 17 от 28.02.2012 г. за определяне броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена, получена докладна записка от директора на общинско училище и с цел 

осигуряване условия за нормално протичане на учебната 2016/2017 година, 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

гласуване. 

От общо гласували 9, с 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г., изм. и 

доп. с ДВ бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. бр.70 от 08.08.2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр.75 

от 24.09.2010 г. изм. и доп. бр. 17 от 28.02.2012 г. за определяне броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №121 

1. Утвърждава съществуването на маломерни паралелки и маломерни групи за 

учебната 2016/2017 година в Средно училище „Цанко Б. Церковски“ с. 

Никола Козлево,, както следва: 

1.1. Маломерни паралелки 

II клас – 15 ученици; 

V клас – 17 ученици; 

VII клас – 15 ученици; 

Xa клас – природо математически профил-16 ученици; 



Протокол №17 от 14.09.2016 година                                                            5 
 

Xб клас – професионална паралелка- 16 ученици; 

XIa клас – природо математически профил-16 ученици; 

XIб клас – професионална паралелка- 12 ученици; 

XII клас – професионална паралелка- 12 ученици; 

1.2.Маломерни групи за изучаване на чужд език : 

Xa клас –руски език- първи чужд език - 9 ученици; 

Xа клас – руски език- втори чужд език - 7 ученици; 

XIa клас – руски език - първи чужд език - 8 ученици; 

XII клас – руски език- чужд език по професия – 3 ученици; 

Xa клас – английски език- първи чужд език – 7 ученици; 

Xa клас – английски език- втори чужд език – 9 ученици 

XIa клас – английски език- първи чужд език – 8 ученици; 

XII клас – английски език- чужд език по професия – 9 ученици; 

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой ученици да бъде за сметка на 

делегирания бюджет на училището.  

По Осма точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№497 от 13.09.2016 година, 

относно финансиране на маломерни паралелки по Наредба № 7 от 29.12.2000 г., изм. и 

доп. с ДВ бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. бр.70 от 08.08.2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр.75 

от 24.09.2010 г. изм. и доп. бр. 17 от 28.02.2012 г. за определяне броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена, получена докладна записка от директора на общинско училище и с цел 

осигуряване условия за нормално протичане на учебната 2016/2017 година, 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

гласуване. Гюлшен Ахмед – общински съветник обяви че като Директор на НУ „Борис 

първи“ няма да участва в гласуването поради конфликт на интереси. 

От общо гласували 8, с 8 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г., изм. и 

доп. с ДВ бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. бр.70 от 08.08.2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр.75 

от 24.09.2010 г. изм. и доп. бр. 17 от 28.02.2012 г. за определяне броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена, Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №122 

1. Утвърждава съществуването на маломерни паралелки и слети класове за 

учебната 2016/2017 година в Начално училище „Борис Първи“ с. Крива река, 

както следва: 

1.1. Маломерни паралелки: 

I клас – 14 ученици; 

II клас – 14 ученици; 

1.2. Слети класове : 

III-IV клас – общо 17 ученици; 

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой ученици да бъде за сметка на 

делегирания бюджет на училището. 

По Девета точка от дневния ред относно – Приемане на докладна с вх.№498 от 

13.09.2016 година. Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. 

Същият заяви че членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което 

се пристъпи към гласуване.  

От общо гласували 9, по именно : 

Стефан Иванов Стефанов -“Въздържал се” 

Сейнур Юсеинов Ахмедов -“за” 

Владимир Димитров Лазаров -“за” 

Иванка Господинова Иванова -“за” 

Фераим Керим Сали -“за” 
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Неджат Неджиб Ахмед -“за” 

Ерджан Февзи Хасан -“за” 

Галин Иванов Георгиев -„Против” 

Нурхан Осман Али -“за” 

С 7 гласа „за“; 1 гласа „въздържал се“ и 1 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 

9 от ЗМСМА, във връзка с покана с изх. № 2498 от 02 септември 2016 година за 

свикване на общо събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен на 

15.09.2016 год. от 10,00 часа, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №123 

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен на 15.09.2016 год. от 10,00 часа. 

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен - Феим Мехмед Насъф – заместник-

кмет на Община Никола Козлево. 

3. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен да гласува както следва: 

По т. 1. от дневния ред: Изменение на чл. 21, изречение трето от дружествения 

договор на „ВиК-Шумен” ООД, гр. Шумен – За управители се избират лица с висше 

образование в области: стопански, правни и технически науки - „За”. 

По т. 2. от дневния ред: Продължаване срока на договора на инж. Светлозар 

Дамянов за възлагане на управлението на „ВиК-Шумен” ООД, гр. Шумен – 

Продължава срока на договора на инж. Светлозар Дамянов за възлагане на 

управлението на „ВиКШумен” ООД, гр. Шумен до 18.11.2016 год. - „Против”. 

По т. 3. от дневния ред: Упълномощаване на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството да сключи допълнително споразумение към договора за 

възлагане на 

управлението на дружеството – Упълномощава министъра на регионалното развитие 

и благоустройството да сключи допълнително споразумение към договора за възлагане 

на управлението на дружеството във връзка с решението по т. 2 - „Против”. 

По т. 4. от дневния ред: Освобождаване на управителя на „ВиК-Шумен” ООД, гр. 

Шумен – Освобождава управителя на „ВиК-Шумен” ООД, гр. Шумен - инж. Светлозар 

Дамянов, считано от 19.11.2016 год. - „За”. 

По т. 5. от дневния ред: Избор на управител на дружеството – Избор на управител 

на дружеството, считано от 19.11.2016 год. и определяне на възнаграждението му - 

„За”. 

По т. 6. от дневния ред: Упълномощаване на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на „ВиК-

Шумен” ООД, гр. Шумен с новоизбрания управител – Упълномощава министъра на 

регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на 

управлението на „ВиК Шумен” ООД, гр. Шумен с новоизбрания управител - „За“. 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 17:30 часа. 

 
 

ПРОТОКОЛЧИК:……….. ПРЕДСЕДАТЕЛ:………….. 

/Антония Колева/      /Стефан Стефанов/ 


