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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО                                      

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 

№04 от 03.04.2018 г. 
          Днес 03.04.2018г. от 11.30 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 
проведе извънредно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2018 година. На 
заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево,  Иван Иванов – 
зам. Кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – зам. Кмет на община Никола Козлево, 
Иванка Найденова – директор дирекция „ФСД и АО“, Нежля Кямилова – юрисконсулт на 
община Никола Козлево. Председателят на Общински съвет – Стефан Стефанов констатира 
наличието на кворум – присъстват 12 (дванадесет) съветника, отсъства – Владимир 
Димитров Лазаров и преди да открие заседанието той констатира за наличието на две ново 
постъпили докладни с Вх. № 71 от 29.03.2018г. и № 72 от 30.03.2018г. след работата на 
постоянните комисии, след което предложи докладна с Вх. № 71  да бъде разгледана на 
следващото заседание. От общо 12 присъстващи съветника с 12 гласа  „за“, 0 гласа 
„против“, 0 гласа „въздържал се“ – общински съвет прие предложението.   
След това председателя предложи следния дневен ред,  

1. Докладна с Вх. № 65 от 23.03.2018г. 
2. Докладна с вх. № 66 от 26.03.2018г. 
3. Докладна с вх. № 68 от 26.03.2018г. 
4. Докладна с вх. № 69 от 26.03.2018г. 
5. Докладна с вх. № 72 от 30.03.2018г. От общо 12 присъстващи съветника с 12 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал 

се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения дневен ред.   
По първа точка от дневния ред – Докладна с вх. № 65 от 23.03.2018 год. – относно: 

Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2018 година по 
дейности и параграфи.  
Председателят на общински съвет разясни внесения материал и след като няма въпроси по 
него се премина към поименно гласуване. 
От общо 12 гласували поименно:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 
    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 
    Фераим Керим Сали -                     „за“ 
    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 
    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „за“  
От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал. 1т.2, от ЗПФ и при спазване 
разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2018 г., общински съвет Никола Козлево 
реши: 

РЕШЕНИЕ № 38 
1.    Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по плана за 

разхода по пълна бюджетна класификация. 
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2. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните обекти с капиталови вложения за 2018 год., съгласно Приложение № 3. По втора точка от дневния ред – Докладна с вх.№ 66 от 26.03.2018г.- относно: 

Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за търговска дейност на територията на община 
Никола Козлево. Председателят на общински съвет разясни внесения материал и след като няма въпроси по 
него се премина към гласуване. 
От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 39 Приема изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност на територията на 
Община Никола Козлево както следва: 

В глава първа, раздел втори, чл. 8, ал. 2, т. 1 се изменя както следва: „за периода от 1 април до 31 октомври (летен) - от 6:00 до 01:00 часа;“ 
В глава първа, раздел втори, чл. 8, ал. 2, т. 2 се изменя както следва: „за периода от 1 ноември до 31 март (зимен) - от 6:00 до 00:00 часа;“ 
В глава първа, раздел втори, чл. 8  се създават нови алинеи „7“, „8“ и „9“ както 

следва:  Ал. 7 „Търговски обекти, работещи с нормирано работно време, могат да получат 
еднократно разрешение за работа с удължено работно време до 2 часа при специални 
поводи /сватби, кръщенета, абитуриентски балове и други/, след представяне на молба от 
управителя на обекта, отправена не по-късно от 3 дни преди датата на мероприятието до 
Кмета на общината“. 
 Ал. 8 „Разрешението по ал. 7 се издава от Кмета на Общината или от упълномощено 
от него длъжностно лице, въз основа на писмено искане от управителя на обекта, ако в 
предходните три месеца в заведението не са констатирани нарушения на обществения ред. 
Копие от разрешението се представя от управителя на обекта на  РУП -  Каолиново“. 
 Ал. 9 „За издаване на разрешението по ал. 7, търговецът заплаща такса по Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Никола Козлево“. 
 В заключителните разпоредби да се създаде нов параграф седем както следва: 
 „Разпоредбите на чл. 8, ал. 7, 8 и 9 влизат в сила след влизане в сила на измененията 
в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Никола Козлево “ 
Приложение: 
Протокол за обществено обсъждане 

По трета точка от дневния ред – приемане на докладни с вх. № 68 от 26.03.2018г.- 
относно: Издаване на запис на заповед от община Никола Козлево в полза на ДФ 
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00495 от 28.02.2018 г. 
по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

Дейност §§ Наименование 
Намаление 

на плана  
Увеличени
е на плана  

По Разхода   МБ МБ 
Дейност 2606 „Изграждане, 
ремонт и поддържане на 
улична мрежа“   

§ 51-00    Основен ремонт ул. „Дружба“  
с. Цани Гинчево 

 

66 800 
 

Дейност  2714 „Спортни 
бази за спорт за всички“  

51-00 
 

Рехабилитация и ремонт на Стадион с. 
Вълнари 
 

 
66 800 

  Всичко: 66 800 66 800 
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SHU2101/III-701, Тодор Икономово – Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, 
в община Никола Козлево“, сключен между Община Никола Козлево и ДФ „Земеделие”. 
Председателят на общински съвет разясни внесения материал и след като няма въпроси и 
дебати се премина към поименно гласуване.  
От общо 12 гласували поименно:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 
    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 
    Фераим Керим Сали -                     „за“ 
    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 
    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „за“  
От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№  27/07/2/0/00495 от  28.02.2018 г. по подмярка 7.2.  „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект 
„Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово – 
Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“, сключен 
между ДФ „Земеделие“ и Община Никола Козлево, седалище и адрес на управление с. 
Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5, ЕИК по БУЛСТАТ 000931568, 
идентификационен номер по ДДС № BG931568, представляван от Ешреф Вели Реджеб – 
Кмет на Община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №40 1.  Упълномощава  кмета  на  община  Никола Козлево  да  подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  
размер  на  77935,00 лв. (седемдесет и седем хиляди деветстотин тридесет и пет лева) за 
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ №  27/07/2/0/00495 от  28.02.2018 г. по под мярка 7.2.  
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, 
Тодор Икономово – Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола 
Козлево“. 

2. Възлага на кмета на община Никола Козлево да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 27/07/2/0/00495 от 
28.02.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №69 от 26.03.2018 
година. Относно: Актуализация на Културен календар на община Никола Козлево за 2018 г.  
Председателят на общински съвет разясни внесения материал и след прекратяване на 
разясненията се премина към поименно гласуване.  
 От общо 12 гласували поименно:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 
    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 
    Фераим Керим Сали -                     „за“ 
    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 
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    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „за“  
От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола Козлево,  
общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 41 1. Общински съвет Никола Козлево приема направените актуализации в Културен 
календар на община Никола Козлево за 2018 год., съгласно Приложение № 1 

2. Утвърждава промяна в плана за бюджета за 2018 год. както следва: 
2.1. В Дейност 2122 „Общинска администрация“ намалява плана по разхода § 10-15 
„Материали“ със сумата 28 000 лв. 
2.2. В Дейност 2759 „Други дейности по културата“ увеличава плана по разхода § 10-11 
„Храна“ със сумата 28 000 лв. 

 
                                               КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР                               Приложение № 1 

на Община Никола Козлево 2018 година 
 

№ по 
ред 

 
Наименование 

 
Сума 

1.  Бабин ден  600 лв.  
2.  Ден на влюбените „Св. Валентин” и „Трифон Зарезан”  900 лв. 
3.  „Тодоров ден” 900 лв. 
4.  1-ви  Март 400 лв. 
5.  Осми март „Ден на жената” 2 000 лв. 
6.  Великден        7000 лв.  
7.  Рамазан Байрям 7000 лв. 
8.   Курбан Байрям 7000 лв. 
9.  Международен ден на ромската общност 700 лв. 
10.  „Гергьов ден” 900 лв. 
11.  Честване на 24- май – „Ден на славянската писменост и култура” 900 лв. 
12.  Честване на първи юни „Ден на детето” 2000 лв. 
13.  Богородица 600 лв. 
14.  Коледа 9000 лв. 
15.  Посрещане на Нова година 2000 лв. 
16.  Ден на с. Вълнари 3800 лв. 
17.  Ден на с. Пет могили 2200 лв. 
18.  Ден на с. Църквица  1400 лв. 
19.  Ден на с. Векилски  400 лв. 
20.  Ден на с. Цани Гинчево  празник „Санта Мария „ 800 лв. 
21.  Ден на с. Красен дол  500 лв. 
22.  Ден на с. Каравелово 800 лв.  
23.  Ден на с. Ружица  700 лв. 
24.  Ден на с. Крива река  1200 лв. 
25.  Ден на с. Хърсово 700лв. 
26.  Ден на с. Никола Козлево 1600 лв. 

  ОБЩО:   56 000 лв.  
По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 72 от 30.03.2018  година - 

Относно: Отдаване под наем на площ от 1.50 м2 (един кв. м. и петстотин кв. см.), която 
представлява част от Масивна двуетажна сграда – Административна сграда ОбА с. Никола 
Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5, за монтаж на Вендинг кафе - автомат. 
Председателят на общински съвет разясни внесения материал и след прекратяване на 
разясненията се премина към поименно гласуване.  
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От общо 12 гласували поименно:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 
    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 
    Фераим Керим Сали -                     „за“ 
    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 
    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „за“  
От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, чл.8, ал.1 ал.4 от ЗОС и чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински 
съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 42         1. Общински съвет дава съгласие да се отдаде под наем на част от имот – публична 
общинска собственост  - 1.50 м2 (един кв. м. и петстотин кв. см.) от входната стълбищна 
площадка на сградата на общинска администрация на пл. „23-ти Септември“ № 5, с. Никола 
Козлево за монтаж на Вендинг кафе - автомат, след провеждането на публично оповестен 
търг за отдаване под наем, при начална тръжна цена от 90 лв. (деветдесет лева) без ДДС на 
месец за срок от 3 (три) години.  

3. 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 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. 

По шеста точка от дневния ред –  предложение относно избор на съветници от – 
общински съвет Никола Козлево. Председателя предложи да се избере временна комисия за 
промяна на Наредба № 2 – на община Никола Козлево в състав Сейнур Юсеинов Ахмедов,  
Нурхан Осман Али и Владимир Димитров Лазаров, след което се премина към гласуване     

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 21 и ал.2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 
РЕШЕНИЕ № 43 

1. Избира временна комисия за промяна на Наредба № 2 на община Никола Козлево в 
състав Сейнур Юсеинов Ахмедов,  Нурхан Осман Али и Владимир Димитров Лазаров; 

2. На първото си заседание на 19 април 2018 година, комисията да избере председател. 
 
 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 12:30 часа. 
 
 
 
 
 ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


