
 

   

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  
                                   № 7 
                                               30.07.2015г.    

                                                 
          Днес 30.07.2015 г. от 10,30 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,  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, 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. № 97 от 14.07.2015г., 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. 

 

    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 № 58 

 
     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 2015 г., 

 

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

пълна бюджетна класификация. 

 

Дейност §§ Наименование 
Увеличение 

на плана  

Намаление 

на плана  

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

ОбА 2122 1020 Външни услуги 0 -2800 

„Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и РР” 2619 

5203 Придобиване на 

ДМА 

2800 
0 

  ВСИЧКО: 2800 -2800 

 

2. 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.№98 от 14.07.2015г., относно: Утвърждаване на разходи по 

бюджета за 2015г. 

 

 



        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 № 59 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА  и чл.8, ал.4 от  Наредбата за 

командировки в страната Общински съвет Никола Козлево: 

 

1. Утвърждава разходи за Командировки на Кмета на общината в размер на 693,95 

лв. за периода 01.04.2015-30.06.2015г. 

 

 

        Докладна записка с  Вх.№99 от 16.07.2015г., относно: Изграждане на 

информационни терминали по проект на Сдружение „Толерантност“. 
 
 

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

докладната. 

    

К. Костадинов изрази становище: Всеки проект е добре дошъл за нас и ние сме 

убедени, че терминалите ще са в полза на населението на община Никола Козлево. 

Комисията предлага да се приеме докладната.  

 
 

         

Общинският съвет прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 60 
 

 

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

 

1. Дава съгласие за изграждане на информационни терминали в община Никола 

Козлево на Сдружение „Толерантност” по Проект за развитие на селските райони 

(2014-2020). Проектът е в съответствие с Приоритет № 1 „Интелигентен растеж и 

икономическо развитие”, Специфична цел 2 „Изграждане на подходяща бизнес среда 

и повишаване на инвестиционния интерес към общината”, Мярка 4.1 „Изграждане на 

широколентови комуникационни мрежи” и Мярка 4.2 „Подпомагане развитието на 



информационното общество и осигуряване на достъп до информация” от Общинския 

план за развитие за периода 2014-2020 година. 

2. Да се  изградят  3 броя информационни терминали, които да бъдат разположени 

в: 

- сградата на Община Никола Козлево; 

- сградата на кметство с. Вълнари; 

- сградата на кметство с. Пет могили; 

 

 

 

        Докладна записка с  Вх.№100 от 20.07.2015г., относно: Определяне 

на допълнително възнаграждение на кмета на Община Никола Козлево. 

     

 
   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 № 61 

 
     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  и чл.27 от Вътрешните правила за 

заплати в общинска администрация на Община Никола Козлево Общински съвет 

Никола Козлево определя допълнително възнаграждение на кмета на Община Никола 

Козлево, в размер на  1 (една) основна  месечна заплата, пропорционално на 

отработеното време за първото полугодие на 2015 година. 

 

 

      Докладна записка с  Вх.№ 101 от 20.07.2015г., относно: Определяне на 

допълнителни възнаграждения на заместник кмет, кметове и кметски наместници 

по населени места при Община Никола Козлево. 

 

 

   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 № 62 
 

   
     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  и чл.27 от Вътрешните правила за 

заплати в общинска администрация на Община Никола Козлево, Общински съвет 

Никола Козлево определя допълнително възнаграждение на заместник кмет, кметове и 

кметски наместници по населени места, в размер на  1 (една) основна  месечна заплата, 

пропорционално на отработеното време за първото полугодие на 2015 година. 

 

 

 

      Докладна записка с  Вх.№103 от 20.07.2015г., относно: Отдаване под 

наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд. 

 

 
    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 № 63 
 

      



   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.33 и  чл.34 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет 

Никола Козлево  прие: 

 

1. Утвърждава списък на земеделските земи от ОПФ (общински поземлен фонд) за 

отдаване под наем без търг или конкурс на малоимотни и безимотни  лица  по 

Приложение №1 за една стопанска година с право на удължаване с анекс за още 

2 години, считано от 2015/2016 година.  

2. Утвърждава списък на земеделските земи от ОПФ (общински поземлен фонд) за 

отдаване под наем чрез търг по Приложение №2 за една стопанска година  - 

2015/2016 година.  

3. Размерът на наема по т.1  да бъде – 25,00 лева на декар 

4. Началната цена за отдаване на земеделски земи чрез търг  да е 30,00 лева на 

декар. 

5. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проведе процедура  по чл.34 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Никола Козлево, включващи земите по Приложение №1. 

6. Възлага на Кмета на Община Никола Козлево да проведе процедура по реда на 

Глава VІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Никола Козлево по Приложение №2 като 

изготви и одобри необходимата за това документация, да назначи комисия по 

провеждане на търга, да определи размера на депозита за участие, както и да 

определи задължителните документи за участие и сключи договор за наем.  

                   

      Докладна записка с  Вх.№106 от 27.07.2015г., относно: Анализ на 

ситуацията и оценка на потребностите от предоставяне на социални услуги на 

територията на община Никола Козлево. 

 

 

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 № 64 
 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на  

Закона за социално подпомагане, Общински съвет Никола Козлево реши:  

          

  1. Общинския съвет Никола Козлево приема Анализ на ситуацията и оценка на 

потребностите от социални услуги  в Община Никола Козлево. 

 

 



 

 

 

 

 

 

       Докладна записка с  Вх.№107 от 30.07.2015г., относно: Одобряване на 

проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за 

застрояване за кв.38, по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево. 

 

   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 № 65 
 

 

   На основание чл. 129, ал.1, чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА 

Общински съвет Никола Козлево прие: 

 

 ОДОБРЯВА проект за Подробен устройствен план за изменение на регулацията и 

план за застрояване за кв.38 по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево. 

 

 

      Докладна записка с  Вх.№108 от 30.07.2015г., относно: Промяна 

начина на трайно ползване на имот ПИ 018322 в землището на с. Пет могили, 

община Никола Козлево, представляващ съществуващо гробище. 

 

 
     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 № 66 

 

 
На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал.6 

от ППЗОЗЗ и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за общинска собственост , Общински съвет 

Никола Козлево: 

   1. Дава съгласие за промяна начина на начина на трайно ползване на имот ПИ 018322, 

землище с. Пет могили, с площ 8,539 дка, трета категория, собственост – общинска 

частна , от начин на трайно ползване „нива”, в начин на трайно ползване „гробище” – 

публична общинска собственост, при граници посочени в скица-проект 

№Ф03994/22.04.2015г., издаден от Общинска служба по земеделие Никола Козлево, 

неразделна част от решението. 

    2.   Упълномощава кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите 

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

 

 

 
 

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

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:       /п/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:      /п/                    

                             /Мюлкие Ахмед/                                                           /Фахри Алиев/ 

 


