
 

   

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  
                                   № 4 
                                               23.04.2015г.    

                                                 
          Днес 23.04.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево 

се проведe редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево. Присъстващи бяха 

още: Ебазел Назиф – кмет с.Пет могили,  Недрет Джелил – кмет с. Вълнари; Красимир 

Георгиев  – кмет с.Цани Гинчево,  Алтан Али – кмет с. Църквица; Стоян Радев – 

кметски наместник с. Красен дол, Недим Ахмед – кмет на с.Крива река, Шинаси Назиф  

- кмет на с.Каравелово, Шефкъ Ариф – кмет с. Хърсово, Айнур Ахмед- ВрИД Кмет на 

с.Ружица, Весиле Али – заместник кмет на община Никола Козлево,  Петър Димитров – 

Секретар на общината, Таня Христова Гл. специалист „Проекти и инвестиции”, Татяна 

Николова- Директор дирекция “УТ и Специализирана администрация” ,  Иванка 

Найденова - Директор Дирекция „ФСД и АО“, Афизе Сабахгил – Гл.специалист „СД и 

ОбС” , Рейхан Юсуф – Гл. специалист „ИКНС” и представители на всички читалищни 

настоятелства в Община Никола Козлево. 

    На заседанието присъстваха  всички 13 съветника.  

    Председателят на Общинския съвет - Фахри Алиев констатира наличието на кворум, 

откри заседанието и предложи следния дневен ред: 

   

1. Приемане на годишните докладни на читалищата в община Никола Козлево. 

 

                                                                      Докладва: Кмета на Общината. 

      2. Докладни.  

 

        Председателят на общинския съвет Фахри Алиев подложи дневния ред на 

гласуване. 

          От общо гласували 13 

 С 13 гласа “за” 

 С  0 гласа “против” 

 С  0 гласа “въздържали се” 

Общинският съвет прие  дневния ред.     

 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
          
        Докладна с Вх.№ 60 от 17.04.2015г., относно: Приемане на годишните доклади 

на читалищата в община Никола Козлево. 

 

      Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 

докладната. 

 

mailto:obankozlevo@mail.bg


Председателят на комисията по „Образование, култура, здравеопазване, спорт и 

вероизповедания” г-н К. Костадинов поздрави присъстващите и отбеляза, че тази 

година докладите са девет за разлика от други години. Докладите на всички девет 

читалищни настоятелства са много по пълни  и по обстоятелствени за разлика от 

миналата година. Становището на комисията е да се приемат така представените 

доклади на читалищата.  

 

    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” 

 

   

    Общинският съвет прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 38 

 
         На основание чл. 24, ал. 1,  от ЗМСМА, и във връзка с 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 2014 г. 

 

ПО  ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ДОКЛАДНИ: 

 

Докладна с Вх.№ 59 от 15.04.2015г., относно: Създаване на Работна група за 

наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Никола 

Козлево за периода 2014-2020 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” 

 С  0 гласа “против” 

 С  0  гласа “въздържали се” 

 

 

Общинският съвет прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 39 
 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 91, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет Никола 

Козлево реши: 

 

1. Създава Работна група за наблюдение на изпълнението на Общински план за 

развитие на Община Никола Козлево за периода 2014-2020 г. в състав: 

1.1. Таня Атанасова Иванова-Христова – гл. спец. „Проекти и инвестиции”; 



1.2. Рейхан Джемил Юсуф – гл. спец. „Инвеститорски контрол и незаконно 

строителство”; 

1.3. Пламена Янчева Пенева – спец. „Счетоводство”; 

1.4. Катилиян Костадинов Костадинов – Председател на Постоянна комисия 

„Образование, култура, здравеопазване, спорт, вероизповедание и младежки 

дейности” на Общински съвет Никола Козлево; 

1.5. Живко Христов Жеков – Председател на Постоянна комисия „Законност , 

обществен ред, гражданска зашита и конфликт на интереси” на Общински съвет 

Никола Козлево; 

2. Работната група за наблюдение има следните задължения: 

 2.1. Разглежда и предлага на Общински съвет Никола Козлево за утвърждаване 

индикаторите за наблюдение и степента на изпълнение на плана.  

 2.2. Периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на 

ръководството на общината за състоянието и възможните мерки. 

  2.3. Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите, приоритетите и 

изготвя отчет за постигнатите резултати. 

       2.4. Разглежда резултатите от междинната оценка на плана, ако такава й е 

възложена и прави предложение пред ръководството на общината за предприемане на 

необходимите действия. 

  2.5. Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, 

ако това е наложително. Докладът и мерките се предлагат на кмета за последващо 

внасяне и разглеждане от Общински съвет Никола Козлево. 

       2.6. Прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне 

на средствата по мерките, програмите и проектите. Предложеният се предлагат на 

кмета за последващо внасяне и разглеждане от Общински съвет Никола Козлево. 

 

            Докладна записка с  Вх.№61 от 17.04.2015г., относно: Отдаване под 

наем на мери и пасища - публична общинска  собственост, за общо и индивидуално 

ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни. 

 

   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 , а именно: 

     Фахри Салиев Алиев                      -“за” 

     Гюлшен Ахмед Ахмед                    -“за” 

     Ерджан Февзи Хасан                       -“за” 

     Фикрет Джелил Халил                    -“за” 

     Бисер Ангелов Митев                      -“за” 

     Бейтула Бейти Мехмедемин            -“за” 

     Юсуф Алиев Юдаимов                    -“за” 

     Катилиян Костадинов Костадинов -“за”  

     Панчо Юлиев Панов                         -„за”   

     Неджат Неджиб Ахмед                    -“за” 

     Белгин Сайми Хасан                        -“за”      

     Живко Христов Жеков        -“за” 

     Диян Радев Иванов                           -„за” 
 

 

 

         

Общинският съвет прие:  



 

РЕШЕНИЕ № 40 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл.37и и чл.37о от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет Никола Козлево реши: 

1. Да се предоставят Пасищата, мерите и ливадите на лица, които имат 

регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и 

вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от 

притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не 

повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и 

до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

Отдаването да става без търг или конкурс, след подаване на Заявление с 

приложени към него документи до Кмета на община Никола Козлево. 

Договорите се сключват за пет стопански години. 

2. След разпределение на площите, останалите свободни пасища, мери и ливади от 

общинския фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат 

до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, като чрез 

търга могат да се наемат допълнителни площи, независимо от площите, които са 

им разпределени по определената норма по т.1. Договорите се сключват за една 

стопанска година. 

3. В случай че са останали ненаети чрез разпределението и търга за животновъди 

пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, те могат да се 

отдават на търг освен на собственици на пасищни селскостопански животни, но 

и на лица, които поемат задължение да ги поддържат съгласно Приложение ІІ на 

Регламент (ЕС) №1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013г. относно финансирането, управлението и мониторинга на 

общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) №352/78, 

(ЕО)№165/94, (ЕО) №814/2000, (ЕО) №1290/2005 и (ЕО) №485/2008 на Съвета 

(ОВ,L 347,20.12.2013г.), съответно критериите за допустимост на земеделските 

площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр.15 от 

2015г.) по ред, определен в чл.104 от Правилника за прилагане на закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. Договорите се сключват за 

една стопанска година. 

4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да обяви списъците на интернет 

страницата на общината и да се поставят на видни места в съответните населени 

места. 

5. Мерите и пасищата от ОПФ по Приложение №1  за стопанската 2014/2015 

година да се отдават на цена в размер на средната рентна вноска за 

съотвенотното землище, както следва:  

 За землище с. Ружица на средна рентна вноска  - 6,59лева  на декар 

 За землище с. Цани Гинчево на средна рентна вноска  - 15,04лева  на 

декар 

 За землище с. Крива река на средна рентна вноска  - 6,81лева  на декар 

 За землище с. Векилски на средна рентна вноска  - 17,01лева  на декар 

и  заплащането да се извърши към датата на сключване на договора. 

6. Приема правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община 

Никола Козлево за стопанската 2014/2015г., съгласно приложение №2 

 

 



Докладна записка с  Вх.№62 от 17.04.2015г., относно:Отпускане 

на парични помощи на собственици на жилищни сгради, пострадали 

при обилните валежи на 31.01 – 01.02.2015 година. 
 

   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 , а именно: 

     Фахри Салиев Алиев                       -“за” 

     Гюлшен Ахмед Ахмед                    -“за” 

     Ерджан Февзи Хасан                       -“за” 

     Фикрет Джелил Халил                    -“за” 

     Бисер Ангелов Митев                      -“за” 

     Бейтула Бейти Мехмедемин            -“за” 

     Юсуф Алиев Юдаимов                    -“за” 

     Катилиян Костадинов Костадинов -“за”  

     Панчо Юлиев Панов                         -„ въздържа се” 

     Неджат Неджиб Ахмед                    - „ въздържа се” 

     Белгин Сайми Хасан                        - „ въздържа се” 

     Живко Христов Жеков        -“за” 

     Диян Радев Иванов                           -„за” 

 

Общинският съвет прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 41 

 
     На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет Никола Козлево дава съгласие за 

отпускане на финансова помощ в размер на по 300 лева в  подкрепа на пострадалите от 

бедствието, какво следва: 

1. Станка Добрева Иванова с. Никола Козлево, ул. „Ив. Грашев“ 3 - 300 лв 

2. Стойчо Георгиев Маринов с. Красен дол ул. „Г. Димитров“ 45   - 300 лв 

3. Анка Йорданова с. Красен дол ул. „Шипка“ 8 -300 лв. 

        Възлага на кмета на община Никола Козлево да извърши плащането от дейност 

Общинска администрация, параграф 4214 „ Обезщетение и помощи по решение на 

Общински съвет“. 

 

          Докладна записка с  Вх.№65 от 20.04.2015г., относно: Промяна 

начина на трайно ползване  на имот  000110 в землището на с. Църквица, община 

Никола Козлево. 

 

   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 , а именно: 

     Фахри Салиев Алиев                       -“за” 

     Гюлшен Ахмед Ахмед                    -“за” 

     Ерджан Февзи Хасан                       -“за” 

     Фикрет Джелил Халил                    -“за” 



     Бисер Ангелов Митев                      -“за” 

     Бейтула Бейти Мехмедемин            -“за” 

     Юсуф Алиев Юдаимов                    -“за” 

     Катилиян Костадинов Костадинов -“за”  

     Панчо Юлиев Панов                         -“за” 

     Неджат Неджиб Ахмед                    - “за” 

     Белгин Сайми Хасан                        - “за” 

     Живко Христов Жеков        -“за” 

     Диян Радев Иванов                           -„за” 

 

Общинският съвет прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 42 

 
   На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет 

Никола Козлево дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен 

имот  000110, землище Църквица, с площ 2,606 дка, некатегоризирана, собственост - 

общинска публична , от начин на трайно ползване „овраг, промойна“,  в начин на 

трайно ползване „местен път“. 

 Упълномощава Кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите 

действия по чл. 78 а от ППЗСПЗЗ и отрази промените в КВС с. Църквица. 

 

 

 

Докладна записка с  Вх.№66 от 20.04.2015г., относно: Разрешение за 

изработване на проект за ПУП /подробен устройствен план/- ПП /парцеларен 

план/ - за обект „Трасе на оптичен кабел“ от село Вълнари, община Никола 

Козлево до граница със землището на село Тодор Икономово, община Каолиново. 

 
        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” 

 

Общинският съвет прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 43 

 
       На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ Общински съвет 

Никола Козлево  РАЗРЕШАВА  изработване на ПУП /подробен устройствен план/- ПП 

/парцеларен план/ за обект „Трасе на оптичен кабел“ от село Вълнари, община Никола 

Козлево до граница със землището на село Тодор Икономово, община Каолиново. 

 

 

        Докладна записка с  Вх.№ 67 от  20.04.2015г., относно: Проект 

за подялба на имот 000044 в землището на с. Църквица, община Никола Козлево. 



  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 , а именно: 

     Фахри Салиев Алиев                       -“за” 

     Гюлшен Ахмед Ахмед                    -“за” 

     Ерджан Февзи Хасан                       -“за” 

     Фикрет Джелил Халил                    -“за” 

     Бисер Ангелов Митев                      -“за” 

     Бейтула Бейти Мехмедемин            -“за” 

     Юсуф Алиев Юдаимов                    -“за” 

     Катилиян Костадинов Костадинов -“за”  

     Панчо Юлиев Панов                         -“за” 

     Неджат Неджиб Ахмед                    - “за” 

     Белгин Сайми Хасан                        - “за” 

     Живко Христов Жеков        -“за” 

     Диян Радев Иванов                           -„за” 

 

Общинският съвет прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 44 

 
     На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет Никола Козлево приема подялбата на имот 000044, 

землище Църквица, местност „------“; площ 21,603 дка; категория на земята – осма; 

начин на трайно ползване – пасище, мера; вид на територия – за нуждите на селското 

стопанство; собственост – общинска публична, съгласно приложения проект, от който 

се образуват имоти,  както следва: 

1. Поземлен имот 000174 в местността „------“, землище Църквица, с площ 

10,345 дка, категория осма, начин на трайно ползване „пасище, мера“, 

собственост – общинска публична 

2. Поземлен имот 000176 в местността „------“, землище Църквица, с площ 

10,209 дка, категория осма, начин на трайно ползване „пасище, мера“, 

собственост – общинска публична 

с осигурен достъп до тях чрез имот 000175 в местността „------“, землище Църквица, с 

площ 1,050 дка, категория осма, начин на трайно ползване „местен път“, собственост – 

общинска публична. 

За новообразуваните имоти да се съставят актове за общинска собственост. 

Неразделна част от настоящото решение е Проект за делба на имот 000044, землище 

Църквица. 

 

           Докладна записка с  Вх.№ 68 от  20.04.2015г., относно: Приемане 

на Годишният план за развитие на социалните услуги в община Никола Козлево 

за 2016г. 

 
      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” 

Общинският съвет прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 45 

 
     На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.36 б ал.4 от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане Общински съвет Никола Козлево приема Годишния 

план за развитие на социалните услуги в община Никола Козлево за 2016г. 

 

 

 
         Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието в 10,50часа. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:        /п/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /п/                    

                             /Мюлкие Ахмед/                                                           /Фахри Алиев/ 

 


