
 

   

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  
                                   № 6 
                                               25.06.2015г.    

                                                 
          Днес 25.06.2015 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, Мехмед Шюкри - Кмет на с.Ружица, Турхан Каракаш - кмет на 

Община Никола Козлево, Весиле Али – заместник кмет на община Никола Козлево, 

Петър Димитров – Секретар на общината, Татяна Николова- Юрисконсулт на Община 

Никола Козлево , Афизе Сабахгил – Гл.специалист „СД и ОбС”, Таня Христова – Гл. 

специалист „Проекти и инвестиции” 

    На заседанието присъстваха всички 13 съветника.  

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

откри заседанието и предложи следния дневен ред: 

 

       1. Актуализиране на бюджет 2015 год. по дейности и параграфи във връзка с 

включване на нови обекти в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2015 

год. 

 

                                                                      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.№ 85 от 17.06.2015г., относно: Актуализиране на бюджет 

2015 год. по дейности и параграфи във връзка с включване на нови обекти в 

разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2015 год. 

 

 

mailto:obankozlevo@mail.bg


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

докладната. 

Г. Ахмед изрази становище към докладната: Във връзка с включване на нови обекти са 

заложени  средства за ремонт на улици, закупуване на траурен автомобил и фонтан за с. 

Вълнари. Становището на комисията е да се извършат промените по разхода. 

 

    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 № 52 
         

 

Във връзка с изменение в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 

2015 год., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  чл. 124 и чл. 127, ал. 1 от Закона за публичните финанси и при 

спазване разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015г. 
 

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

пълна бюджетна класификация. 

 

Дейност §§ Наименование 
Увеличение 

на плана  

Намаление 

на плана  

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

„Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и РР” 2619 

5100 Основен ремонт 0 
-936510 

„Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа” 2606 

5100 Основен ремонт 936510 
0 

„ОбА” 2122 1020 Външни услуги  -30000 

„ОбА” 2122 1015 Материали  -39809 

„Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа” 2606 
5309 Придобиване на 

НДМА 

 
-2550 

„Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа” 2606 
5100 Основен ремонт 192837 

 

„Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа” 2606 
5309 Придобиване на 

НДМА 

 
-2400 

Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътища 2832 

5100 Основен ремонт 107468 
 



„Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и РР” 2619 

5203 Придобиване на 

ДМА 

2312 
 

„Обредни домове и зали” 2745 
5204 Придобиване на 

ДМА 

15000 
 

  ВСИЧКО: 1254127 1011269 

 

2. Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по прихода по 

пълна бюджетна класификация. 

Наименование на приходите  §§ 
Увеличение 

на плана 

Намаление на 

плана 

Временни безлихвени заеми между бюджети 7500 12014 0 

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
7600 81157 0 

Получени трансфери от/за държавни предприятия и други 

лица 

6401 
149687 

0 

ВСИЧКО: 242858 0 

 

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

обекти с капиталови вложения за 2015 год., съгласно приложение № 4. 

 

 

 

ПО  ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД .ДОКЛАДНИ: 

 

      Докладна с Вх.№86 от 22.06.2015г., относно: Кандидатстване по процедура на 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 

“Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020. 

 

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

докладната. 

К. Костадинов изрази становище: Идеята е много добра надяваме се да се одобри 

проекта. Има включени обучения на персонала за предоставяне на услугите, 

осигуряване на специализиран транспорт за хора с увреждания, в случай на 

необходимост и. т. н. Комисията предлага да се приеме 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 № 53 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Никола Козлево 

дава съгласие: 

1. Община Никола Козлево да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с 

проектно предложение „Община Никола Козлево в помощ за независим живот” по 

процедура BG05M9OP001-2.002 “Независим живот” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 – Приоритетна ос 2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3 

„Повишаване достъпа до услуги, които са на достъпни цени, устойчиви и 

висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, 

Специфична цел 1 към ПИЗ: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 

65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 

здравеопазване. 

2. Община Никола Козлево да създаде нов Център за почасово предоставяне на 

услуги за социално включване в общността или в домашна среда, който да се помещава 

в сградата на Здравна служба в с. Хърсово, община Никола Козлево. 

3. Декларира, че сградата по т. 2 е частна общинска собственост, съгласно АОС 

№31/03.02.1998 г. 

4. Сградата на Здравна служба в с. Хърсово – частна общинска собственост 

съгласно АОС №31/03.02.1998 г., се предоставя за срока на изпълнение на проекта и 

срок от още 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по 

проекта.  

5. Община Никола Козлево да поддържа услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след 

одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени 

обстоятелства. 

 

 

 

        Докладна записка с  Вх.№87 от 22.06.2015г., относно: Актуализиране 

състава на обществен съвет за упражняване на обществен контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните 

услуги. 
 

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

докладната. 

   След като нямаше въпроси към докладната се премина към  гласуване с вдигане на 

ръка. 

 

От общо гласували 13 

 С 13 гласа “за” 

 С  0 гласа “против” 

 С  0  гласа “въздържали се” 

 
 

         

Общинският съвет прие:  

 



РЕШЕНИЕ № 54 

 
     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.35 от ЗСП и чл.52 от 

ППЗСП, Общински съвет Никола Козлево актуализира състава на обществен съвет за 

упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на 

социалните помощи и социалните услуги: 

 
1. Весиле Али – заместник-кмет на община Никола Козлево 

2. Мюлкие Ахмед – гл. спец. „Образование, култура и социални дейности” 

3. Д-р Евгений Кара – общопрактикуващ лекар Никола Козлево 

4. Красимира Радева – здравен медиатор 

5. Таня Иванова-Христова – гл. спец. „ Проекти и инвестиции” 

6. Фатме Мехмед – секретар на МКБППМН 

7. Борислав Младенов – председател на ЦМРП 

8. Антоанета Георгиева – управител на ЕТ „Галант” Никола Козлево 

9. Мюрвет Ахмед – секретар на НЧ „Пробуда – 1929” село Вълнари 

 

със следните функции: 

1. съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и 

социалните услуги в общината; 

2. съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински 

програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги; 

3. съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от 

лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане; 

4. контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените 

критерии и стандарти; 

5. изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за 

социални услуги на територията на общината. 

 

        Докладна записка с  Вх.№88 от 22.06.2015г., относно: Приемане на 

решение за одобряване на пазарни цени за продажба на недвижими имоти –частна 

общинска собственост в землището на с. Крива река, 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 № 55 

 
На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 45 

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

общинско имущество, Общински съвет  ПРИЕМА  РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА 

СЛЕДНИТЕ ПАЗАРНИ ЦЕНИ: 

 

- За поземлен имот №011131 (нула едно едно едно три едно) с начин на трайно 

ползване „нива” ,м. „Сърт”, ІІІ категория с площ 5,000дка в землището на с. 

Крива река, общ. Никола Козлево – 4820,00 лв. (четири хиляди осемстотин и 

двадесет лева 0,00 ст.) 

- За поземлен имот №011132 (нула едно едно едно три две) с начин на трайно 

ползване „нива”, м. „Сърт”, ІІІ категория с площ 5,000дка в землището на с. 

Крива река, общ. Никола Козлево – 4820,00 лв. (четири хиляди осемстотин и 

двадесет  лева 0,00 ст.) 

- За поземлен имот №011133 (нула едно едно едно три три) с начин на трайно 

ползване „нива”, м. „ Сърт”, ІІІ категория с площ 5,000дка в землището на с. 

Крива река, общ. Никола Козлево– 4820,00 лв. (четири хиляди осемстотин и 

двадесет  лева 0,00 ст.) 

- За поземлен имот №011134 (нула едно едно едно три четири) с начин на 

трайно ползване „нива”, м. „Сърт”, ІІІ категория с площ 5,000дка в 

землището на с. Крива река, общ. Никола Козлево– 4820,00 лв. (четири 

хиляди осемстотин и двадесет лева 0,00 ст.) 

- За поземлен имот №013003 (нула едно три нула нула три) с начин на трайно 

ползване „нива”, м. „Сърт”, ІV категория с площ 4,142дка в землището на с. 

Крива река, общ. Никола Козлево– 3190,00 лв. (три хиляди сто и деветдесет 

лева 0,00 ст.) 

- За поземлен имот №013004 (нула едно три нула нула четири) с начин на 

трайно ползване „нива”, м. „Сърт”,ІV категория с площ 4,145дка в 

землището на с. Крива река, общ. Никола Козлево– 3190,00 лв. (три хиляди 

сто и деветдесет  лева 0,00 ст.) 

- За поземлен имот №013005 (нула едно три нула нула пет) с начин на трайно 

ползване „нива”, м. „Сърт”,ІV категория с площ 4,145дка в землището на с. 

Крива река, общ. Никола Козлево– 3190,00 лв. (три хиляди сто и деветдесет 

лева 0,00 ст.) 

- За поземлен имот №013006 (нула едно три нула нула шест) с начин на 

трайно ползване „нива”, м. „Сърт”,ІV категория с площ 4,145дка в 

землището на с. Крива река, общ. Никола Козлево– 3190,00 лв. (три хиляди 

сто и деветдесет лева 0,00 ст.) 

- За поземлен имот №013007 (нула едно три нула нула седем) с начин на 

трайно ползване „нива”, м. „Сърт”,ІV категория с площ 4,145дка в 

землището на с. Крива река, общ. Никола Козлево– 3190,00 лв. (три хиляди 

сто и деветдесет лева 0,00 ст.) 

- За поземлен имот №013008 (нула едно три нула нула осем) с начин на трайно 

ползване „нива”, м. „Сърт”,ІV категория с площ 4,145дка в землището на с. 

Крива река, общ. Никола Козлево– 3190,00 лв. (три хиляди сто и деветдесет 

лева 0,00 ст.) 

 

Общински съвет Никола Козлево възлага на Кмета на Общината организирането на 

процедурата, свързана с провеждането на търга за гореописаните имоти, както и 



осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 

извършване на разпоредителните сделки. 
                                              

      Докладна записка с  Вх.№91 от 23.06.2015г., относно: Промяна на 

числеността на персонала в местна дейност „Чистота“ 

 

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

докладната. 

   След като нямаше въпроси към докладната се премина към  гласуване с вдигане на 

ръка. 

 
     От общо гласували 13 

 С 13 гласа “за” 

 С  0 гласа “против” 

 С  0  гласа “въздържали се” 

 

 

Общинският съвет прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 56 
 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет Никола Козлево дава съгласие: 

 

1. Считано от 10.07.2015 г., увеличава числеността на персонала в местна 

дейност „Чистота“ на 25 броя; 

2. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите промени по 

бюджета на местна дейност „Чистота“ в съответствие с взетото решение. 

 

 

      Докладна записка с  Вх.№92 от 24.06.2015г., относно: Отмяна на 

Решение № 48 по Протокол № 5 от 28.05.2015 год. на ОбС Никола Козлево във 

връзка с провеждането на Извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособена територия Шумен през м. юни 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 , 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 № 57 
 

     На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал.5 от 

Закона за водите, Общински съвет Никола Козлево: 

 

1. Отменя Решение № 48 по Протокол № 5 от 28.05.2015 год. на ОбС Никола 

Козлево; 

2. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в предстоящото извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия 

обслужвана от „ВиК” ООД – Шумен; 
3. Определя за представител на Община Никола Козлево в предстоящото 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена 

територия обслужвана от „ВиК” ООД – Шумен -  Турхан Фахредин Каракаш – Кмет на 

Община Никола Козлево с мандат до провеждането му; 

4. В случай на невъзможност за участие на определения по т. 3  представител в 

предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособена територия обслужвана от „ВиК” ООД – Шумен, той да бъде заместен от 

Весиле Юзеир Али – зам.-кмет на община Никола Козлево.  

5. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в предстоящото 

извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена 

територия обслужвана от „ВиК” ООД – Шумен, да гласува „По своя преценка”.  

 

 

 

 

        Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието в 10,30 часа. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     /п/                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /п/                    

                             /Мюлкие Ахмед/                                                           /Фахри Алиев/ 

 


