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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. 05328/20-82, факс: 05328 20 20, 

е - mail : obankozlevo@mail.bg asistenta@abv.bg 

 

                         П Р О Т О К О Л  
                                   № 18 
                                               22.09.2016 г.    
          Днес 22.09.2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе деветото редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево, обявено с покана 

изх.№501 от 15 септември 2016 година. На заседанието присъстваха  12 съветника. отсъства 

Валентин Валериев Ангелов, присъстващи бяха още: Ешреф Реджеб, – кмет на община 

Никола Козлево, Красимир Георгиев – кмет на село Цани Гинчево,  Мехмед Мехмедали – 

кмет на с. Пет могили,  Недрет Тефик – кмет на с. Крива река, Насъф Исмаил - кмет на с. 

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

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на 

кворум и предложи преди гласуването на дневния ред, общинските съветници да гласуват 

да се включи ли в дневния ред докладни с Вх.№  504 от 17.09.2016 г.,  № 505 от 17.09.2016 

г., № 506 от 17.09.2016 г., № 507 от 17.09.2016 г., № 508 от 21.09.2016 г. и № 509 от 

21.09.2016 г., които са постъпили след заседание на комисиите. Неджат Неджиб Ахмед, 

поиска думата и каза че нека това бъде последния път в който се гледат докладни, които не 

са приети от комисиите на общинския съвет. 

          От общо гласували 12, с 12 гласа “за”,  0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” 

Общинския съвет прие докладните с  № 504 от 17.09.2016 г.,  № 505 от 17.09.2016 г., № 506 

от 17.09.2016 г., № 507 от 17.09.2016 г., № 508 от 21.09.2016 г. и № 509 от 21.09.2016 г., да 

бъдат включени  в  дневния ред по реда на тяхното постъпване 

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов  откри заседанието и предложи 

следния дневен ред: 

1. Докладна с Вх.№ 490 от 10.09.2016г.,  

2. Докладна с вх. № 491 от 10.09.2016 г., 

3. Докладна с вх. № 504 от 17.09.2016 г., 

4. Докладна с вх.  № 505 от 17.09.2016 г., 

5. Докладна с вх. № 506 от 17.09.2016 г.,  

6. Докладна с вх. № 507 от 17.09.2016 г.,  

7. Докладна с вх. № 508 от 21.09.2016 г.,  

8. Докладна с вх. № 509 от 21.09.2016 г.,  

По Първа точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№490 от 10.09.2016 

година за прекратяване на членството в сдружение „Толерантност“ на община Никола 

Козлево. 

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

членовете на комисията нямат забележки към докладната. Постъпи питане от Владимир 

Лазаров членството в това сдружение дали е донесло полза на община Никола Козлево. 

Председателят на общинския съвет заяви, че по време на комисиите на общинския съвет, 

същия въпрос е бил отправен към администрацията на община Никола Козлево и отговорът 

е бил че не е имало проект работен съвместно със сдружението който да е получил 

финансиране. Съветникът Фераим Сали попита кои общини членуват в това сдружение. 

Председателят отговори че в сайта на сдружението са публикувани имената на 58 общини 

членки, като в 90 процента управлява ПП „ДПС“. След направените дебати се пристъпи към 

гласуване. 

От общо гласували 12, с 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 гласа “въздържали се” и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 4 ал.1 т.14 от 

mailto:obankozlevo@mail.bg
mailto:asistenta@abv.bg


Протокол №18 от 22 септември 2016 година  

 2 

правилника за организацията и дейността на общински съвет – Никола Козлево, Общински 

съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №124 

1. Дава съгласие да се прекрати членството на община Никола Козлево в 

"СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "АСОЦИАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТ; 

2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия по изпълнение на настоящето решение. 

По Втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№491 от 10.09.2016 година. 

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

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

поименно гласуване. 

От общо гласували 12, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                             - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

С 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС  във връзка с чл.29, ал. 1, т.1 от Наредбата за 

придобиване и разпореждане с общинско имущество общински съвет Никола Козлево 

реши: 

РЕШЕНИЕ №125 

1. Да продаде чрез публичен търг с явно наддаване на частта от поземлен имот № 

011389 в землището на село Никола Козлево, област Шумен, АОС № 252/28.07.2009 

год., останала след влизане в сила на Решение №145 от 04 май 2015 година на 

Районен съд Нови пазар; 

2. Начална тръжна цена след определяне от лицензиран оценител. 

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението на 

настоящото решение. 

По Трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№504 от 17.09.2016 

година, отдаване под наем чрез публичен търг на пасища, мери от землищата на 

територията на община Никола Козлево останали след проведения търг по чл.37и, ал.13. 

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

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

поименно гласуване. 

От общо гласували 12, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
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    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

С 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ  Общински съвет – Никола Козлево 

реши: 

РЕШЕНИЕ №126 

1. Общински съвет дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на останалите пасища мери за стопанската 2016/2017 год., 

съгласно приложението; 

2. Възлага на Кмета на Общината да проведе  публичен търг с явно наддаване и  

отдаване под наем на пасища мери на територията на община Никола Козлево 

съгласно приложението. 

По Четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№505 от 17.09.2016 

година относно отдаване под наем на площ от 500 (петстотин) кв. м., която представлява 

част от поземлен имот № 060002, находящ се в землището на с. Пет могили, община Никола 

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

че членовете на комисията нямат забележки към докладната, Владимир Лазаров попита 

какъв е наема който е бил плащан досега. Заместник кмета Иван Иванов отговори, че наемът 

е същият както е бил и преди, след което се пристъпи към поименно гласуване. 

От общо гласували 12, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

С 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, т.8 от 

ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4 от ЗОС Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №127 

1. Дава съгласие да се отдадат под наем 500 (петстотин) квадратни метра, 

представляващи част от поземлен имот № 060002 (нула, шест, нула, нула, нула, две) в 

землището на с. Пет могили, община Никола Козлево, собственост на Община Никола 

Козлево, актуван с АОС №102 от 08.10.1997 г. с обща площ на имота 17.218 дка за срок от 

3 (три) години след провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем, при 

начална цена от 400 лв. (четиристотин лева) месечно, считано от 01.10.2016 година; 

2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проведе търг по реда на Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 

Никола Козлево. 

по Пета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№506 от 17.09.2016 година 

относно Разпореждане с общинско имущество - продажба на урегулиран поземлен имот 

УПИ -VІ-94 от кв. 26 с. Цани Гинчево, общ. 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 

поименно гласуване. 

От общо гласували 12, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
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    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

С 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал.1 от 

ЗОС и чл.29, ал. 1, т.1 от Наредбата за придобиване и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №128 

1. Да продаде чрез публичен търг с явно наддаване урегулиран поземлен имот УПИ-

VІ-94 от кв.26  с площ от 900 кв.м. с. Цани Гинчево, общ. Никола Козлево, при граници и 

съседи: от две страни улици; УПИ V-221, собственост на община Никола Козлево АОС № 

2464/31.03.2014 г. 

2. Начална тръжна цена след определяне от лицензиран оценител. 

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението на 

настоящото решение. 

По Шеста точка от дневния ред приемане на Докладна с вх.№507 от 17.09.2016 година – 

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, 

собственост на читалища и училища.  

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Владимир Лазаров 

заяви, че членовете на комисията имат забележки към докладната, а именно че за 

читалищните и училищните земи трябва да се вземат две отделни решение, като на НЧ в 

Ружица и Хърсово, следва да се съдейства за провеждането на търговете. Вносителят на 

докладната – кмета на община Никола Козлево, каза че няма нищо против да се гласуват 

две отделни решения по 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. Галин Иванов Георгиев като член на комисията 

“Административно–правно обслужване, законност и обществен  ред, гори, 

социални  дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и 

сигнали ”, заяви че не вижда да има конфликт на интереси в участието на председателя в 

гласуването. След приключване на дебатите по докладната се пристъпи към поименно 

гласуване. 

От общо гласували 12, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

С 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.4 от ЗОС Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №129 
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1. Дава съгласие администрацията на община Никола Козлево да организира и проведе 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, собственост на 

закрити училища и училища без училищни настоятелства, както следва: 

 

имот №  землище площ местност кат. собственост на 

010014 Каравелово 18.600 Кумлук III ОУ Каравелово 

010015 Каравелово 33.580 Кумлук III ОУ Каравелово 

010026 Каравелово 56.196 Кумлук III ОУ Каравелово 

020011 Каравелово 15.000 Мералар III ОУ Каравелово 

026004 Каравелово 14.538 Саркулак III ОУ Каравелово 

051001 Каравелово 339.204 Кумлук III ОУ Каравелово 

008001 Вълнари 326.830 Яйкъна III ОУ "Хр. Ботев" 

009001 Вълнари 186.260 Яйкъна III ОУ "Хр. Ботев" 

047001 Вълнари 103.497 Арпалък III ОУ "Хр. Ботев" 

021006 Ружица 87.100   III ОУ Хърсово 

041018 Ружица 12.000   VII ОУ Хърсово 

016001 Цани Гинчево 52.436 Чаирлъка III ОУ Ц. Гинчево 

017011 Цани Гинчево 141.988 Мандрата IV ОУ Ц. Гинчево 

022001 Цани Гинчево 84.895 Малката мандра IV ОУ Ц. Гинчево 

025001 Цани Гинчево 32.502 Чаирлъка III ОУ Ц. Гинчево 

027016 Цани Гинчево 109.136 Чаирлъка III ОУ Ц. Гинчево 

043029 Цани Гинчево 12.500 Ески екинлик IV ОУ Ц. Гинчево 

014001 Църквица 95.698 Големия гьол III ОУ Църквица 

019011 Църквица 10.000 Шейтанджък VI ОУ Църквица 

021001 Църквица 467.547 Мировското III ОУ Църквица 
 Общо 2199.507    

 2. Срок за отдаване под наем: три стопански години – 2016-2019 г. 

 3. Начални тръжни цени: 

 - за имоти с площ до 50 (петдесет) дка – 50 (петдесет) лв./дка; 

 - за имоти с площ от 50 (петдесет) до 100 (сто) дка – 55 (петдесет и пет) лв./дка; 

 - за имоти с площ от 100 (сто) до 200 (двеста) дка – 60 (шестдесет) лв./дка; 

 - за имоти с площ над 200 (двеста) дка – 65 (шестдесет и пет) лв./дка.  

 4. Средствата от търговете да постъпят в бюджета на община Никола Козлево по 

дейност 389 „Образование“. 

 5. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия,  

регламентирани в чл. 61 и сл. от НРПУРОИ. 

 

След приключване на дебатите по втората част от докладната се пристъпи към 

поименно гласуване. 

От общо гласували 12, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
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    Нурхан Осман Али                                 -“против” 

С 11 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 1 гласа „против“ и на основание чл.21, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.4 от ЗОС Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №130 

 1. Дава съгласие администрацията на община Никола Козлево да съдейства на 

Настоятелства на НЧ „Пробуда 1909“ в с. Хърсово, НЧ „Г.С. Раковски 1927“ в с. Ружица и 

НЧ „Пробуда 1923“ в с. Вълнари за организиране и провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, собственост на читалищата, както 

следва: 

имот №  землище площ местност кат. собственост на 

013036 Векилски 10.001 Гюмлюк ДЗС VI НЧ Векилски 

013038 Векилски 27.000 Дарлък III НЧ Векилски 

007001 Вълнари 46.091 Яйкъна III НЧ Вълнари 

006013 Вълнари 7.942 Яйкъна III НЧ Вълнари 

025011 Хърсово 49.645 Орман търлъ IV НЧ Хърсово 

022002 Ружица 43.800 Баир тарла VI НЧ Ружица 
 Общо 184.479    

 2. Срок за отдаване под наем: три стопански години – 2016-2019 г. 

 3. Начални тръжни цени: 

 - за имоти с площ до 50 (петдесет) дка – 50 (петдесет) лв./дка; 

 - за имоти с площ от 50 (петдесет) до 100 (сто) дка – 55 (петдесет и пет) лв./дка; 

 - за имоти с площ от 100 (сто) до 200 (двеста) дка – 60 (шестдесет) лв./дка; 

 - за имоти с площ над 200 (двеста) дка – 65 (шестдесет и пет) лв./дка.  

По Седма точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№508 от 21.09.2016 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 11, с 11 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 №131 

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

в Основно училище „Св. Климент Охридски“ с. Пет могили, както следва V клас – 16 

ученика; 

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.№509 от 21.09.2016 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 
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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 12, с 12 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 №132 

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 –  14 ученици; 

1.5. VIII клас – 14 ученици; 

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

делегирания бюджет на училището. 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 13:30 часа. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 

/Антония Колева/      /Стефан Стефанов/ 


