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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  
№ 7 

                                               26.04.2016 г.    
          Днес 26.04.2016 г. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево 
се проведе четвърто редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево. 
Присъстващи бяха още: Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Мехмед 
Мехмедали – кмет на с. Пет могили, Красимир Георгиев – кмет на с. Цани Гинчево,  
Селяйдин Исуф – кмет на с. Църквица; Красимира Каменова – кмет на с. Красен дол, 
Недрет Тефик – кмет на с. Крива река, Шинаси Назиф  - кмет на с. Каравелово, Насъф 
Исмаил - кмет на с. Ружица, Мехмед Мехмед – кмет на с. Хърсово, Борис Добрев – 
кметски наместник на с. Векилски, Петър Димитров – Секретар на общината, Иван 
Иванов – заместник кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – заместник кмет на 
община Никола Козлево, Иванка Найденова - Директор Дирекция „ФСД и АО“, 
председателите и секретарите на читалищата в община Никола Козлево.  
При откриване на заседанието присъстваха  10 съветника. Галин Георгиев и Веселин 
Ангелов, преди заседанието помолиха председателят да бъдат освободени по 
уважителни причини, а Сейнур Ахмедов се присъедини по време на разглеждане на 
докладна с Вх.№313 от 13.04.2016г.   

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов след като констатира 
наличието на кворум, предложи преди гласуването на дневния ред, общинските 
съветници да гласуват да се включат в дневния ред докладни с Вх.№325 от 21.04.2016г. 
и Вх.№ 329 и 330 от 25.04.2016г., които са постъпили след заседание на комисиите.  
          От общо гласували 10 
 С 10 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0 гласа “въздържали се” 
Общинския съвет прие докладни Вх.№325 от 21.04.2016г. и Вх.№ 329 и 330 от 
25.04.2016г. да бъдат включени като точки от дневния ред.  
    Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов откри заседанието и предложи 
следния дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 306 от 11.04.2016 г. 
2. Докладна с Вх. № 307 от 11.04.2016 г. 
3. Докладна с Вх. № 310 от 13.04.2016 г. 
4. Докладна  с Вх. № 311 от 13.04.2016 г. 
5. Докладна  с Вх. № 312 от 13.04.2016 г. 
6. Докладна  с Вх. № 313 от 13.04.2016 г. 
7. Докладна  с Вх. № 316 от 14.04.2016 г. 
8.  Докладна  с Вх. № 318 от 15.04.2016 г. 
9.  Докладна  с Вх. № 319 от 15.04.2016 г. 
10.  Докладна  с Вх. № 320 от 15.04.2016 г. 
11. Докладна  с Вх. № 321 от 18.04.2016г. 
12. Докладна с Вх.№ 325 от 21.04.2016г. 
13. Докладна с Вх.№ 329 от 25.04.2016г. 
14. Докладна с вх.№ 330 от 25.04.2016г. 

              От общо гласували 10 



Протокол №7 от 26 април 2016 година на Общински съвет Никола Козлево 2 
 

 С 10 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. № 306 от 11.04.2016г. относно: 
Утвърждаване на разходи по бюджета за 2016 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 10 , а именно: 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за”  
     Фераим Керим Сали                               -„за”   
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
Общинският съвет прие:  

                                               Решение № 40 
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  
Утвърждава разходи за командировки на кмета на община Никола Козлево в размер на 
464.05 лв. за периода от 01.01.2016г. до 31.03.2016г.  
По втора точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 307 от 11.04.2016г. относно: 
Утвърждаване на разходи по бюджета за 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 10 , а именно: 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“въздържал се” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за”  
     Фераим Керим Сали                               -„за”   
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
Общинският съвет прие:  

                                                        Решение № 41 
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  
Утвърждава разходи за командировки кмета на община Никола Козлево в размер на 
576.17 лв. за периода от 01.12.2015год. до 31.12.2015год.  
По трета точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 310 от 13.04.2016г.Относно: Приемане 
на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни 
строежи или части от тях от компетентните органи на Община Никола Козлево. 
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Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. Ресорната комисията, която  разгледа  наредбата я прие без забележки. 
След като нямаше въпроси към докладната се премина към  гласуване . 
От общо гласували 10 
 С 9 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  1  гласа “въздържали се” 
Общинския съвет прие: 

Решение  №42 
На основание чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК, чл. 8 от ЗНА, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ Общински съвет Никола Козлево 

1. Приема Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на 
незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Никола 
Козлево; 

2. Настоящата Наредба влиза в сила след публикуването й в един местен 
ежедневник. 
Приложение:  Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Никола 
Козлево – неразделна част от настоящия протокол. 
По четвърта точка от дневния ред Докладна с Вх. №311 от 13.04.2016г.  
Относно Утвърждаване на разходи по бюджета за 2015 год. 
Председателят съобщи че комисията по „Бюджет финанси, стопански дейност и туризъм, 
управление на общинска собственост и земеделие“, реши да не се утвърждават разходите 
за командировъчни на кмета на община Никола Козлево.  
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка.  
От общо гласували 10 , а именно: 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“против” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“въздържал се” 
      Нурхан Осман Али                                 -“въздържал се” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“въздържал се” 
     Иванка Господинова Иванова               -“против” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за”  
     Фераим Керим Сали                               -„за”   
      Неджат Неджиб Ахмед                          -“въздържал се”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„въздържал се” 
 “за” – 3 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – 5 гласа,  Общински съвет Никола 
Козлево прие: 

Решение  №43 
Общинският съвет Никола Козлево не приема проекта за Решение към докладна записка 
с Вх.№ 311 от 13.04.2016г. за утвърждаване на разходи по бюджета за 2015 година. 
  
По пета точка от дневния ред Докладна с Вх. № 312 от 13.04.2016г.  
Относно: Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2015 година. 
Председателят съобщи че на основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола Козлево, трябва да се 
проведе обществено обсъждане което ще се състои на 9 май от 11.00 часа. Поради тази 
причина той предложи докладната да се разгледа на следващата сесия през месец май. 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси. 
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След като нямаше въпроси се премина към гласуване. 
От общо гласували 13 , а именно: 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за”  
     Фераим Керим Сали                               -„за”   
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
Общинският съвет прие да се гледа докладната на следващата редовна сесия.  
 
По шеста точка от дневния ред Докладна с Вх. № 313 от 13.04.2016г. Относно: 
Приемане на годишните доклади на читалищата  в община Никола Козлево.  
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. 
Ресорната комисия отбеляза, че програмите са разгледани и приети без забележки. 
Господин Лазаров препоръча ако е възможно читалищата със съдействие на училищата 
да организират повече мероприятия за децата за да се съживи духа на културата в 
младото поколение. 
Госпожа Иванка Семерджиева – председател на читалище „Пробуда-1906г.“ с. Никола 
Козлево помоли за думата. Тя защити тезата, че читалищата  работят всеотдайно като 
представи програмата на читалището за месец май. Поздрави новите си колеги от 
другите читалища и им пожела да работят с повече жар и всеотдайност. 
След като нямаше повече въпроси към докладната се премина към  гласуване . 
От общо гласували 11 
 С 11 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0  гласа “въздържали се” 
Общинския съвет прие: 

                                             Решение № 44 
           На основание чл. 24, ал. 1,  от ЗМСМА, 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 
2015 г. 
 
По седма точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 316 от 14.04.2016г.  
Относно Актуализиране на бюджет 2016 год. по дейности и параграфи във връзка с 
включване на нови обекти за финансиране на капиталовите разходи за 2016 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 11 , а именно: 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
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     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за”  
     Фераим Керим Сали                               -„за”   
      Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
Общинският съвет прие:  
 

                                                                Решение №45 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  чл. 124, ал. 3, от Закона за публичните финанси и при спазване 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. 

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

 

Обект 
§§ 

Дейност 
Намаление на  
плана  

Увеличение 
на плана  

1.Основен ремонт ул. „Хан Аспарух 
с. Ружица” етап 2 

 
51-00 
„Основен 
ремонт” 

2606 
„Изграж., 
ремонт и 
поддърж. 
на улична 
мрежа” 

 
 
183 600 

 

2. Изработка технически проект, 
КСС и последващо осъществ. на 
авторски надзор на обект 
„Реконструкция и обновяване на 
сградата на общинска 
администрация  Никола Козлево” 

53-09 
„Други 
материали 
НДА” 

2122 
„Общинска 
администра
ция” 

 1 200 

3. ППР обект „Реконструкция и 
рехабилитация на общински път 
SHU 2101/III -701, Тодор 
Икономово-Хърсово/Никола 
Козлево – Ружица – Хърсово/ III-
701, в община Никола Козлево” 
включващ следните отсечки: 
„Общински път IV-20723 – с. 
Никола Козлево – с. Ружица” от 
км.0,000 до км. 5,910 и „Общински 
път  IV-20719 – с. Хърсово – с. 
Ружица” от км. 0,000 до км. 4,100 

53-09 
„Други 
материали 
НДА” 

2832 
„Служби и 
дейности по 
подъдрж., 
р-т и изгр. 
на пътища” 

 

1 200 

4.Основен ремонт Кърпежи на 
компрометираните участъци на 
пътната настилка по общински път 
SHU1102 /III – 2073, Векилски – 
Никола Козлево/ Пет могили – 
Красен дол – Граница общ. (Никола 
Козлево – Нови пазар) – Мировци - 
/SHU2113/ с обща дължина 5,1788 
км. 
Участък от км.0+000 до км. 1+007;    

 
51-00 
„Основен 
ремонт” 

2832 
„Служби и 
дейности по 
подъдрж., 
р-т и изгр. 
на пътища” 

 

181 200 
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Участък от км. 4+517.18 до км. 
6+437.18;      
Участък от км. 10+503.45 до км. 
11+732.45;     
Участък от км. 12+280 до км. 
13+302.80 /разклон за с. Писарево  

 
2. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 
обекти с капиталови вложения за 2016 год., съгласно приложение № 4 неразделна част 
от настоящия протокол. 

По осма точка от дневния ред Докладна с Вх. № 318 от 15.04.2016г.Относно: 
Приемане  на бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 година на постъпленията от 
местни приходи и на разходите за местни дейности при Община Никола Козлево.   
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. 
Председателят изрази становище че има занижаване на планираните приходи. 
След като нямаше други въпроси към докладната се премина към поименно гласуване. 
От общо гласували 11 , а именно: 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за”  
     Фераим Керим Сали                               -„за”   
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
Общинският съвет прие:  

                                                              Решение № 46 
             На основание чл.21, ал 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 83, ал.1 и ал.2 от Закона за 
публичните финанси, във връзка с Решение № 56 от 28.01.2016 г. на Министерския съвет 
и Указания  БЮ № 1 от 10.02.2016 г. на Министерство на финансите  Общински съвет 
Никола Козлево 

1. Приема „Бюджетна прогноза за периода 2017 г. – 2019 год. на постъпленията 
от местни приходи и на разходите за местни дейности” на Община Никола Козлево, 
съгласно Приложение № 8 към Указание БЮ № 1 от 10.02.2016 г. на МФ за подготовката 
и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2017-2019 г. 

2. Приема „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017-2019 г” 
на Община Никола Козлево, съгласно Приложение № 6 б към Указание БЮ № 1 от 
10.02.2016 г. на МФ за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 
периода 2017-2019 г. 

3. Приема „Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване 
на заеми на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по 
нови договори за заеми за периода 2017-2019 г.” на Община Никола Козлево, към 
Указание БЮ № 1 от 10.02.2016 г. на МФ за подготовката и представянето на 
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2017-2019 г. 
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Приложения:  -Приложение № 8 към Указание БЮ № 1 от 10.02.2016 г. на МФ 
за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 
2017-2019 г.; 
-  Приложение № 6 б към Указание БЮ № 1 от 10.02.2016 г. на МФ за 

подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 
2017-2019 г. – неразделна част от настоящия протокол. 

По девета точка от дневния ред Докладна с Вх. № 319 от 15.04.2016 година за 
приемане на дарение на недвижим имот.  

Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. 
Становището на ресорната комисия е общината да приеме дарението. 
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно гласуване. 
От общо гласували 11 , а именно: 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за”  
     Фераим Керим Сали                               -„за”   
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
Общинският съвет прие:  

                                               Решение № 47 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 от Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Никола Козлево 
реши: 

1. Да се приеме дарение от наследниците на Георги Петров Георгиев –ЕГН 
2203051044, в полза на Община Никола Козлево следния недвижим имот: УПИ 
– IX-171 – от 870 кв. м. собствено място и урегулиран парцел от 1100 кв. м. по 
стария план на с. Пет могили. 

2. Да се опростят данъците, които дължат до момента дарителите на Георги 
Петров Георгиев и тяхната майка, като се заплатят от общината. 

3. Възлага на кмета на общината да предприеме всички действия, свързани с 
процедурата по приемане на дарението.  

По десета точка от дневния ред Докладна с Вх. № 320 от 15.04.2016 година за приемане 
на Стратегия за управление на общинската собственост на община Никола Козлево за 
периода 2015 – 2019 г.  

Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. Стратегията е разгледана и приета от комисията без забележки. 
След като нямаше въпроси към докладната се премина към  гласуване . 
От общо гласували 11 
 С 11 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0  гласа “въздържали се” 
Общинския съвет прие: 

                                                       Решение № 48 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет 
Никола Козлево приема стратегия за управление на общинската собственост на 
Община Никола Козлево за периода 2015 – 2019 г. 
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Приложение: Стратегия за управление на общинската собственост на Община Никола 
Козлево за периода 2015 – 2019 г. – неразделна част от настоящия протокол. 

По единадесета точка от дневния ред Докладна с Вх. № 321 от 18.04.2016г. 
Относно: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ № 060005 в 
землището на с. Пет могили, местност „ Баир Баши “, 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 . 
От общо гласували 11 
 С 11 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0  гласа “въздържали се” 
Общинския съвет прие: 

                                          Решение № 49 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията, заявление с вх.№ 92-00-88/ 10.02.2016г. от 
„Теленор България“ ЕАД, одобрява задание за проектиране и разрешава изработването 
на подробен устройствен план на територията на Община Никола Козлево: ПУП – ПЗ за 
ПИ № 060005 в землището на с. Пет могили, местност „Баир Баши“, община Никола 
Козлево. 

По дванадесета точка от дневния ред Докладна с Вх. № 325 от 21.04.2016г. 
Относно: Поставяне на преместваем обект в УПИ I- ЕСПУ кв.38, по плана на село 
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 11 , а именно: 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за”  
     Фераим Керим Сали                               -„за”   
      Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
Общинският съвет прие:  

                                                Решение №50 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14 , ал.7 и чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и във 

връзка с чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредба за придобиване и разпореждане с общинско 
имущество Общински съвет Никола Козлево реши: 

1. В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2016г. да бъде включено отдаване на част от общински имот 30 кв. м. 
УПИ І-ЕСПУ кв.38, по плана на село Никола Козлево за монтаж на преместваем метален 
павилион за продажба на канцеларски материали. 

2. Общински съвет дава съгласие да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на част от общински имот 30 кв.м. УПИ І-ЕСПУ кв.38, 
по плана на село Никола Козлево за монтаж на преместваем метален павилион за 
продажба на канцеларски материали. 
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3.Срок за отдаване под наем –1( една ) година, с възможност за удължаване с още  
една година. 

4.Начална тръжна цена 39 лева (тридесет и девет лева) месечно без ДДС, 
сформирана на основание Решение №17 по протокол №1 от 12.02.2015г. за 
базисни цени, определени за период от 1 месец на квадратен метър площ, съобразно 
предназначението на обекта. 

5.Възлага на Кмета на Общината последващите действия по изпълнение на 
Решението, съгласно Наредба за придобиване и разпореждане с общинско имущество. 

По тринадесета точка от дневния ред Докладна с Вх.№329 от 25.04.2016г. 
Относно: Промяна в ръководството на комисиите на Общински съвет – Никола Козлево. 
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 11 
 С 11 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0  гласа “въздържали се” 
Общинския съвет прие: 

                                                         Решение №51 
На основание чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.19 ал.5 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет Никола Козлево, 
Общински съвет – Никола Козлево определя следните председатели на постоянните 
комисии: 
1. Комисия “Просвета,  култура, младежки  дейности, спорт   и транспорт “  
Председател: Иванка Господинова Иванова 
2. Комисия “Административно–правно обслужване, законност и обществен  ред, гори, 
социални  дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и 
сигнали ” 
Председател: Нурай Ферудин Реджеб 
3. Комисия  “Бюджет и финанси,  стопански   дейност и туризъм,  управление на 
общинска собственост и земеделие“ 
Председател: Владимир Димитров Лазаров 
4. Комисия “Устройство на територията,  строителство, етнически въпроси, 
здравеопазване,    евроинтеграция “ 
Председател: Веселин Валериев Ангелов 

По четиринадесета точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 330 от 25.04.2016г. 
Относно: Отмяна на Решение на Общински съвет- Никола Козлево.  
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. 
Господин Реджеб изрази следното становище:  

На 06.03.2013 г. на основание Заповед № РД-32/11.02.2013г. и   на Кмета на 
община Никола Козлево между община  Никола Козлево, като Арендодател и „ЕЕ“ 
ЕООД, като Арендатор и на 11. 06.2013 г. на основание Заповед № РД-138/30.05.2013г. 
на Кмета на община Никола Козлево между община Никола Козлево, като Арендодател 
и „Биозем – РД 82“ ЕООД и „Органик уърлд“ ООД, като Арендатори са сключени 
Договори за аренда на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от 25 
(двадесет и пет) години с право на продължение за още 5 (пет) години. 

Съгласно Инвестиционното намерение „ЕЕ“ ЕООД, заведено в деловодството на 
общинска администрация под № 92-00-198 от 15.11.2012г., Докладната записка от Кмета 
на община Никола Козлево с    № 61-00-143 от 26.11.2012г. и Решение № 169 по Протокол 
№ 14/2012г. на Общински съвет Никола Козлево е следвало имотите – предмет на 
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Договора да бъдат засети с висококачествени сортове лозя или да бъдат засадени и 
презасадени с овощни дървета. 
Съгласно Инвестиционните намерения на „Органик уърлд“ ООД и „Биозем - РД 82“ 
ЕООД дружествата следва да експлоатират и презасеят овощни градини. 
Към момента, т.е. три години след сключване на Договора, арендуваните от „ЕЕ“ ЕООД 
площи се обработват и засяват с едногодишни култури. Арендуваните от „Органик 
уърлд“ ООД площи са неподдържани, няма презасадени овощни дръвчета.  
След като нямаше  въпроси към докладната се премина към поименно гласуване. 
Господин Фераим Керим Сали не участва в гласуването поради деклариране на конфликт 
на интереси . От общо гласували 10  а именно: 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“въздържал се”  
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“въздържал се” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
Общинският съвет прие:  

                                                    Решение №52 
На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Никола Козлево реши: 

1. Отменя Решение № 169 по Протокол  № 14 от 29 ноември 2012г. на Общински 
съвет Никола Козлево; 

2. Отменя Решение № 39 по Протокол  № 2 от 26 март 2013г. на Общински съвет 
Никола Козлево; 

3. Задължава кметът на община Никола Козлево въз основа на взетото решение, да 
прекрати всички сключени договори с арендаторите на цитираните в решение № 
169 по Протокол  № 14 от 29 ноември 2012г. на Общински съвет Никола Козлево 
и решение № 39 по Протокол  № 2 от 26 март 2013 година имоти, поради 
неизпълнение на инвестиционните намерения на двете дружества и на Решенията 
на Общински съвет – Никола Козлево. 

 
След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 12:50 часа. 
 
 
 
 
 
 

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

/Марияна Василева/     /Стефан Стефанов/ 
 


