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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 
№09 от 26.07.2018 г. 

          Днес 26.07.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе седмо редовно 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“, Таня Атанасова Иванова – Христова – 

ст. Експерт в дирекция „УТ, СпД и ЕП“, Севгин Ружди Ахмед – Ст. Експерт дирекция „ФСД 

и АО“, кметове по населени места и жителка на село Каравелово. Председателят на 

Общински съвет – Стефан Стефанов констатира, наличието на кворум присъстват – 11 

(единадесет) съветника. Закъсняват Нурхан Осман Али и Фераим Керим Сали и преди да 

открие заседанието председателя на общински съвет констатира, че са постъпили две 

докладни след заседанието на постоянните комисии с Вх. № 207/23.07.2018г. и № 

208/26.07.2018г. След това  предложи следния дневен ред,  

1. Докладна с Вх. № 139 от 23.05.2018г. 

2. Докладна с вх. № 172 от 03.07.2018г. 

3. Докладна с вх. № 182 от 11.07.2018г. 

4. Докладна с вх. № 183 от 11.07.2018г. 

5. Докладна с вх. № 184 от 11.07.2018г. 

6. Докладна с вх. № 185 от 12.07.2018г. 

7. Докладна с вх. № 186 от 13.07.2018г. 

8. Докладна с вх. № 187 от 13.07.2018г. 

9. Докладна с вх. № 188 от 13.07.2018г. 

10. Докладна с вх. № 190 от 13.07.2018г. 

11. Докладна с вх. № 191 от 16.07.2018г. 

12. Докладна с вх. № 192 от 17.07.2018г. 

13. Докладна с вх. № 193 от 17.07.2018г. 

14. Докладна с вх. № 194 от 17.07.2018г. 

15. Докладна с вх. № 195 от 18.07.2018г. 

16. Докладна с вх. № 197 от 18.07.2018г. 

17. Докладна с вх. № 198 и № 199 от 19.07.2018г. 

18. Докладна с вх. № 200 от 19.07.2018г. 

19. Докладна с вх. № 201 от 19.07.2018г. 

20. Докладна с вх. № 207 от 23.07.2018г. 

21. Докладна с вх. № 208 от 26.07.2018г. 

От общо 11 присъстващи съветника с 11 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ 

Общински съвет Никола Козлево прие така предложения дневен ред. След приемане на 

дневния ред, се присъедини Нурхан Осман Али. 

            По първа точка от дневния ред – Отговор с вх. № 139 от 23.05.2018 год. – Одобряван 

на Подробен Устройствен План /ПУП/ - Парцеларен План /ПП/ за кв. 55 по плана на село 

Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.           

Председателя на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Сейнур 

Юсеинов Ахмедов, същият заяви, че комисията е разгледала и обсъдила внесения материал и 

е дала положително становище по нея. След неговото изказване Владимир Димитров 

Лазаров  попита вносителя дали са уточнени неяснотите останали от последното заседание 

свързани с внесената докладна. Кмета на община Никола Козлево му отговори, че след 

направената проверка на място е установено че няма и не е имало строителство на въпросния 

терен. След тях Неджат Неджиб Ахмед допълни, че освен Петко Драганов на тази улица 

няма дружи жители на с. Каравелово и няма на кого да пречи или притесни. 
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След направените разясненията  се премина към поименно гласуване.  

От общо 12 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „за“  

    Иванка Господинова Иванова -     „въздържал се“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „въздържал се“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „въздържал се“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 12 присъствали с 9 гласа „за“; 3 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и съгласно изискванията на  чл. 124а, ал. 1 от 

ЗУТ, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 81 

Общински съвет – Никола Козлево разрешава изработването на проект за изменение на 

Подробен Устройствен План /ПУП/ - План за Регулация /ПР/ за кв. 55 по плана на                                

с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен. 

По втора точка от дневния ред – Докладна с вх.№ 172 от 03.07.2018г.- относно: 

Приемане на отчет за дейността на общински съвет – Никола Козлево и неговите комисии за 

периода от месец януари 2018 год. до месец юни 2018 год.  

Фераим Керим Сали се присъедини към сесията, председателят на общински съвет 

разясни внесения материал и даде думата на председателите на постоянните комисии за 

становище, всичките четири комисии към общински Никола Козлево дадоха положително 

становище за отчета. След тяхното изказване се премина към  гласуване. 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на 

основание чл. 27, ал. 6 във връзка с чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 82 

Общински съвет – Никола Козлево приема: 

     1.Отчет за дейността на Общински съвет – Никола Козлево и неговите комисии за     

периода от месец Януари 2018 год. до месец Юни 2018 год.; 

     2.Отчет за изпълнение на бюджета на общински съвет – Никола Козлево за периода месец 

01 януари 2018 год. до месец 30 юни 2018 година. 

  

По трета точка от дневния ред – приемане на докладни с вх. № 182 от 11.07.2018г.- 

относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи  за 2018 г. по 

дейности и параграфи, във връзка с включване на обекти. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Неджат 

Неджиб Ахмед, същият заяви че членовете на комисията са разгледали докладната и че са 

дали положително становище по нея. След неговото изказване Гюлшен Ахмед Ахмед пожела  

като представител на НУ „Борис Първи“ с. Крива река да добави допълнителни разяснения и 

обясни, че сумата при тях е завишена понеже училището до сега не е разполагало с подобна 

техника. След направените разяснения се премина към поименно гласуване. 

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „за“  

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 
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    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 13 присъствали с 13 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. 1, т.2, от ЗПФ и при спазване 

разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2018 г.,  общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ №83 

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

по пълна бюджетна класификация. 

 

2. Увеличава плана за разхода по Капиталова програма в частта „Делегирани бюджети“ 

с обект „Доставка видеонаблюдение ОУ „Христо Ботев“ с Църквица със сумата 1 370 

лв. по § 5205 „Придобиване на стопански инвентар“. 

3. Увеличава плана за разхода по Капиталова програма в частта „Делегирани бюджети“ 

с обект „Доставка видеонаблюдение НУ „Борис Първи“ с Крива река  със сумата 3 

500 лв. по § 5205 „Придобиване на стопански инвентар“. 

4. Увеличава плана за разхода по Капиталова програма в частта „Делегирани бюджети“ 

с обект „Закупуване на протектори НУ „Борис Първи“ с Крива река  със сумата 2 500 

лв. по § 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“. 

5. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните обекти с 

капиталови вложения за 2018 год., съгласно Приложение № 3. 
 По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 183 от 

11.07.2018г.- относно:  Утвърждаване на разходи за командировки по бюджета за 2018 год. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Неджат 

Неджиб Ахмед, същия заяви че членовете на комисията са разгледали внесената докладна и 

че са дали положително становище по нея. След  прекратяване на дебатите се премина към 

поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „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“  

Дейност §§ Наименование 

Увеличен

ие на 

плана  

Намален

ие на 

плана  

по Разхода   МБ МБ 

Дейност  

2122„Общинска 

администрация”   

52 02 

Придобиване 

на сгради  

Закупуване на помещения – 3 бр. 

в УПИ – III кв. 38 с. Вълнари 

5 000 

 

Дейност  

2122„Общинска 

администрация”   

10 15 Материали 

 

 

5 000 

  Всичко: 5 000 5 000 
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От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в 

страната,  общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 84 

Общински съвет – Никола Козлево утвърждава разходи за командировки на Кмета на 

община Никола Козлево, в размер на 420,00 /Четиристотин и двадесет/ лева, за периода  

01.04.2018 - 30.06.2018 г., както следва: 

13.04.2018 - 13.04.2018 г. Н.Козлево-Шумен и обратно – дневни                     - 10,00 лв. 

03.05.2018 – 04.05.2018 г. Н.Козлево-София и обратно - дневни и нощувки  - 160,00 лв. 

05.2018-11.05.2018 г. Н. Козлево- София и обратно - дневни и нощувки        - 200,00 лв. 

25.05.2018 - 25.05.2018 г. Н.Козлево-Шумен и обратно – дневни                      - 10,00 лв. 

20.06.2018 - 21.06.2018 г. Н.Козлево-София и обратно – дневни                       - 40,00 лв. 

                                                                                                                       Общо:       420,00 лв.   

По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 184 от 11.07.2018  година - 

Относно: Утвърждаване на разходи за командировки по бюджета за 2018 год. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Неджат 

Неджиб Ахмед, същия заяви че членовете на комисията са разгледали внесената докладна и 

че са дали положително становище по нея. След  прекратяване на дебатите се премина към 

поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „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 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в 

страната,  общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 85 

 Общински съвет – Никола Козлево утвърждава разходи за командировки на Председателя 

на Общинския съвет в размер на 128.84 /Сто двадесет и осем лева и 84 стотинки/ за периода  

01.04.2018 - 30.06.2018 г., както следва: 

11.04.2018 - 11.04.2018 г. Н.Козлево-Шумен и обратно – пътни  и дневни             -   26.39 лв. 

31.05.2018 - 02.06.2018 г. Н.Козлево-к.к. Албена и обратно – пътни  дневни         - 102,45 лв. 

                                                                                                                        Общо:         128,84 лв.   

      По шеста точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 185 от 12.07.2018 г. – относно 

Създаване на общинско предприятие „Социални дейности“. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Галин 

Иванов Георгиев, същия заяви че членовете на комисията са разгледали внесената докладна 

и че са дали положително становище по нея. След  прекратяване на дебатите и разясненията 

се премина към  гласуване.  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на 

основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, 

ал. 2 от Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински 

предприятия на територията на община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 86 
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              1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол 

на общински предприятия на територията на община Никола Козлево се създава Общинско 

социално предприятие „Социални дейности“. 

 2. На основание чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 6 от 

Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия 

на територията на община Никола Козлево приема Правилник за дейността, структурата, 

числения състав и управлението на предоставеното имущество на Общинско социално 

предприятие „Социални дейности“. 

 3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс допуска 

предварително изпълнение на решението, предвид следното обстоятелство: Община Никола 

Козлево на 20.06.2018 г. сключи договор с МТСП за финансиране на проект BG05M9OP001-

2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община 

Никола Козлево“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общинско 

социално предприятие „Социални дейности“ се създава в изпълнение на цитирания проект. 

Съгласно Дейност № 1 „Създаване на общинско предприятие „Социални дейности“. 

Управление и публичност на проекта.“, структурата трябва да бъде създадена през първия 

месец от План-графика за изпълнение на проекта. Налице е висок обществен интерес, тъй 

като чрез реализацията на дейностите на посочения проект ще се достигне до изпълнението 

на стратегическите цели на държавата, подробно описани в Споразумението за партньорство 

с ЕС и съответно на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  

 4. Възлага на Кмета на общината да открие процедура за провеждане на публичен 

подбор за директор на Общинско социално предприятие „Социални дейности“. 

  Приложение: 

 1. Проект за Правилник за дейността, структурата, числения състав и управлението на 

предоставеното имущество на Общинско социално предприятие „Социални дейности“; 

 2. Протокол от проведено обществено обсъждане. 

        По седма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 186 от 13.07.2018  година – 

Относно – Избор на членове на комисия за провеждане на конкурс по КТ – публичен подбор 

за Директор на ОП „Социални дейности“ на община Никола Козлево. 

Председателя на общински съвет разясни внесения материал и обясни, че понеже 

предложените членове са трима, а местата в комисията са за двама съветника, поради тази 

причина ще трябва да се гласува кои двама да участват във въпросната комисия. След 

проведеното гласуване Иванка Господинова Иванова – с 7 гласа „за“ и Неджат Неджиб 

Ахмед – с 11 гласа „за“ бяха избрани като членове, и Стефан Стефанов като резервен член.  

След като се прекратиха разясненията и дебатите се премина към  гласуване.     

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 от Наредбата за създаване управление и 

осъществяване контрол на общински предприятия на територията на община Никола Козлево,  

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 87 

Общински съвет – Никола Козлево определя за представители на процедура за 

провеждане на конкурс по КТ – публичен подбор за Директор на ОП „Социални дейности“ 

на община Никола Козлево: 

Редовни членове: 1. Иванка Господинова Иванова и 2. Неджат Неджиб Ахмед 

3. Резервен член:  Стефан Иванов Стефанов 

   

По осма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 187 от 13.07.2018  година - 

Относно: Утвърждаване на начална тръжна цена за продажба на движима вещ (лек 

автомобил) – общинска собственост.  

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Неджат 

Неджиб Ахмед, същия заяви че членовете на комисията са разгледали внесената докладна и 

че са дали положително становище по нея. След разясненията  се премина към поименно 

гласуване.  

От общо 13 гласували поименно:  
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    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „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 -                        „против“  

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал. 2 и чл. 74,   ал. 3 от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 88 

1. Общински съвет – Никола Козлево утвърждава начална тръжна цена намалена с 15 

на сто в размер на 6827.63 лв. (шест хиляди осемстотин двадесет и седем лева и 63 ст.) без 

ДДС на лек автомобил марка Мерцедес модел Е 200 Компресор, с регистрационен № Н 7878 

АР, дата на първа регистрация 07.02.2005 г 

2. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия за провеждане 

на публичен търг с явно наддаване. 

По девета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 188 от 13.07.2018  година - 

Относно: Утвърждаване на начална тръжна цена за продажба на движима вещ (лек 

автомобил) – общинска собственост  

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на председателя 

на водещата комисия Неджат Неджиб Ахмед, същия заяви че членовете на комисията са 

разгледали внесената докладна и че са дали положително становище по нея. След 

разясненията  се премина към поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „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 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал. 2 и чл. 74,   ал. 3 от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 89 

1. Общински съвет – Никола Козлево утвърждава начална тръжна цена в размер на 

4058.75 лв. (четири хиляди петдесет и осем лева и 75 ст.) без ДДС или 4870.50 лв. (четири 

хиляди осемстотин и седемдесет лева и 50 ст.) с ДДС на лек автомобил марка Джип модел 

Гранд Чероки, с регистрационен № Н 2313 ВМ, дата на първа регистрация 10.10.2001 г. 
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2. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия за провеждане 

на публичен търг с явно наддаване. 

По десета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 190 от 13.07.2018  година - 

Относно: Утвърждаване на разходи за помощи по бюджета за 2018 год. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на председателя 

на водещата комисия Неджат Неджиб Ахмед, същия заяви че членовете на комисията са 

разгледали внесената докладна и че са дали положително становище по нея. След 

разясненията и дебати се премина към поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „за“  

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „въздържал се“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „въздържал се“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „въздържал се“  

От общо 13 присъствали с 10 гласа „за“; 3 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА,  постъпили молби  от жители на община Никола 

Козлево, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 90 

Общински съвет – Никола Козлево утвърждава получаване на еднократна помощ на  жители 

на община Никола Козлево, съгласно приложен Списък – Приложение № 1. 

По единадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 191 от 16.07.2018  година - 

Относно: Предоставяне на информации за състоянието на материалната база и готовността за 

започване на новата 2018/2019 г.  учебна година на детските градини и училищата на 

територията на Община Никола Козлево   

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на председателя 

на водещата комисия Нурхан Осман Али, същия заяви че членовете на комисията са 

разгледали внесената докладна и че са дали положително становище по нея. По време на 

дебатите Владимир Димитров Лазаров и Фераим Керим Сали напуснаха заседателната зала 

поради лични нужди.  

След разясненията  се премина към  гласуване.  

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 91 

        Общинският съвет –Никола Козлево  приема  информациите за състоянието на 

материалната база и готовността за започване на новата 2018/2019 г. учебна година на 

детските градини и училищата на територията на Община Никола Козлево.  

  

  По дванадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 192 от 17.07.2018  година - 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Никола Козлево в полза на Министерство 

на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по договор за финансиране 

на проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие 

„Социални дейности“ на Община Никола Козлево“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“.  

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на председателя 

на водещата комисия Неджат Неджиб Ахмед, същия заяви че членовете на комисията са 

разгледали внесената докладна и че са дали положително становище по нея. След 

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“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „за“  

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „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 за финансиране на проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване 

на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключен между Министерство на 

труда и социалната политика 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, представлявана от Ешреф Вели Реджеб – 

Кмет на Община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 92 

 1.  Упълномощава  кмета  на  община  Никола Козлево  да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и 

социалната политика в  размер  на  78 080,10 (седемдесет и осем хиляди и осемдесет лева и 

10 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване 

на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

          2.Възлага на кмета на община Никола Козлево да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на 

заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“ и да ги 

представи пред Министерство на труда и социалната политика. 

Преди да продължат със заседанието председателя на общински съвет по молба на 

съветниците обяви 20 минутна почивка. 

По тринадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 193 от 17.07.2018 година - 

Относно: Предоставяне на информация  за постигнатите резултати от въвеждането на 

задължителна предучилищна подготовка на 5 годишните деца, обхванати в групи към 

детските градини на територията на  община Никола Козлево. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на председателя 

на водещата комисия Нурхан Осман Али, същия заяви че членовете на комисията са 

разгледали внесената докладна и че са дали положително становище по нея и добави че 

информацията е доста подробна. Владимир Димитров Лазаров повдигна въпроса за знанията 

на децата по български език и това, че повечето от тях се затрудняват при общуване. 

Антония Колева подчерта именно този проблем при подрастващите и поради тази причина 

тя добави, че тази  учебна година  повече е наблегнат върху този проблем, тя каза също че ще 

има допълнителни часове по български език.  След разясненията  се премина към гласуване.  

Веселин Валериев Ангелов отсъства по време на гласуването. 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:   

РЕШЕНИЕ № 93 

Общинският съвет–Никола Козлево  приема  информация  за постигнатите резултати от 

въвеждането на задължителна предучилищна подготовка на 5 годишните деца, обхванати в 

групи към детските градини на територията на  община Никола Козлево. 
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Приложение: Информация за постигнатите резултати от въвеждането на задължителна 

предучилищна подготовка на 5 годишните деца, обхванати в групи към детските градини на 

територията на  община Никола Козлево.  

По четиринадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 194 от 17.07.2018  

година - Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Общинско 

предприятие „Никола Козлево“ към 30.06.2018 год. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на председателя 

на водещата комисия Неджат Неджиб Ахмед, същия заяви че членовете на комисията са 

разгледали внесената докладна и че са дали положително становище по нея, но имат още 

въпроси за уточнения. Г-н Ахмед попита директора на предприятието до къде са стигнали с 

ремонта на камиона за смет на общината. Джемил Азиз му отговори, че отговор ще има в 

края на седмицата.  

След разясненията  се премина към поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „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 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 94 

Общински съвет – Никола Козлево прие информация за касовото изпълнение на бюджета 

на общинско предприятие „Никола Козлево“ за периода: 

1. 01.01.2018 год. – 31.03.2018 год. 

2. 01.04.2018 год. – 30.06.2018 год. 

 По петнадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 195 от 18.07.2018  година 

- Относно: Определяне на средищни училища на територията на община Никола Козлево за 

учебната 2018/2019 година. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на председателя 

на водещата комисия Нурхан Осман Али, същия заяви че членовете на комисията са 

разгледали внесената докладна и че са дали положително становище по нея. След 

разясненията  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. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет №128/29.06.2017 г. за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища,   

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 95 

Общински съвет Никола Козлево предлага  междуведомствената комисия към 

Министъра на образованието и науката  да  запази статута на средищни училища на: ОУ 

„Христо Ботев” с. Църквица, ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили и  СУ „Цанко 

Бакалов Церковски” с. Никола Козлево за учебната 2018/2019 година в актуализирания 

Списък на средищните детски градини и училища. 

Приложения: 
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1. Списъци за броя на пътуващите ученици от различни  населени места към   

училищата  в Община Никола Козлево за учебната 2018/2019 година; 
2. Копия на Докладни записки от директорите на ОУ „Христо Ботев” в                 с. 

Църквица, ОУ „Свети Климент Охридски” в с. Пет могили  и СУ „Цанко Бакалов 

Церковски” в с. Никола Козлево. 

По шестнадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 197 от 18.07.2018  година 

- Относно: Приемане на изменение на Наредба за „Реда за учредяване на търговски 

дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и 

упражняване на правата на собственост на общината в тях“. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на 

председателите на водещите комисии към общински съвет Нурхан Осман Али, Сейнур 

Юсеинов Ахмедов, Галин Иванов Георгиев и Неджат Неджиб Ахмед същите заявиха че 

членовете на комисиите са разгледали внесената докладна и че са дали положително 

становище по нея. След разясненията и дебатите се премина към  гласуване.  

От общо 12 присъствали с 10 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл. 18б, ал. 2 от Закона за нормативните актове, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 96 

Общински съвет Никола Козлево следната промяна в чл. 31 (4). Месечното 

възнаграждение на управителя се определя съгласно системата от показатели за определяне 

възнаграждението на управители, обективна от Договора за управление, с изключение на 

първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което в размер на 3 

/три/ минимални заплати за страната на месец.  

„което в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната на месец“. 

Се изменя и става: „което в размер от 800 лв. до 1200 лв“. 

По седемнадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 198 и № 199 от 19.07.2018  

година - Относно: Създаване на комисия за установяване на състоянието на таван на 

библиотека на НЧ „Отец Паисий – 1956“ с. Пет могили и причините, довели до това 

състояние и Създаване на комисия за установяване на състоянието на спортна площадка в 

двора на СУ „Ц. Б. Церковски“ и причините, довели до това състояние. 

Председателят на общински съвет разясни внесените докладни и предложи те да бъдат 

обединени понеже и двете се отнасят за некачествени строителни и ремонтни дейности, 

също така добави че има още обекти които би трябвало да се включат при тези два. След 

направените разяснения и дебати се премина към  гласуване.  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,   общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 97 

1. Общински съвет Никола Козлево сформира временна комисия, от 5 члена 

която да установи какво е действителното състояние и причините довели до това състояние 

на по-долу изброените обекти, както и мерките които следва да се предприемат за следните 

обекти на територията на община Никола Козлево: 

 Таван на библиотека на НЧ „Отец Паисий – 1956“ с. Пет могили 

 Спортна площадка в двора на СУ „Ц. Б. Церковски“ с. Никола Козлево 

 Площади във с. Вълнари и с. Никола Козлево 

 Спортна площадка с. Пет могили 

 Кметство с. Ружица 

 Отоплителна инсталация ДГ „Здравец“ с. Църквица 

2. Предлага за членове на комисията – Нурай Ферудин Реджеб и Фераим Керим Сали. 

3. Определя срок за работа на комисията до 01 Септември 2018 год. 

По осемнадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 200 от 19.07.2018  година 

- Относно: Предоставяне на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД под аренда на 

земеделски земи от ОПФ, заети с трайни насаждения. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на председателя 

на водещата комисия Неджат Неджиб Ахмед, същия заяви че членовете на комисията са 
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разгледали внесената докладна и че са дали положително становище по нея. След 

разясненията и дебатите се премина към поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „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 -                        „въздържал се“  

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против““ и на 

основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 6, т. 1 и т. 2 от ЗСПЗЗ и чл. 54, ал. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 98 

1. Общински съвет Никола Козлево дава под аренда на „Еко система – Никола Козлево“ 

ЕООД без провеждане на търг или конкурс следните земи от ОПФ, заети с трайни 

насаждения:  

 - ПИ № 016003, трета категория, с площ от 336, 328 дка, находящ се в землището на с. 

Хърсово, ЕКАТТЕ 77582; 

 - ПИ № 040001, четвърта категория, с площ от 307, 312 дка, находящ се в землището 

на с. Хърсово, ЕКАТТЕ 77582; 

 - ПИ № 011009, трета категория, с площ от 250, 405 дка, находящ се в землището на с. 

Крива река, ЕКАТТЕ 39760; 

- ПИ № 016051, трета категория, с площ от 395, 382 дка, находящ се в землището на с. 

Ружица, ЕКАТТЕ 63269;  

- ПИ № 023001, четвърта категория, с площ от 563, 426 дка, находящ се в землището 

на с. Никола Козлево, ЕКАТТЕ 51651; 

- ПИ № 019013, шеста категория, с площ от 15, 700 дка, находящ се в землището на с. 

Крива река, ЕКАТТЕ 39760; 

- ПИ № 019017, шеста категория, с площ от 122, 854 дка, находящ се в землището на 

с. Крива река, ЕКАТТЕ 39760; 

- ПИ № 029003, шеста категория, с площ от 125, 338 дка, находящ се в землището на 

с. Крива река, ЕКАТТЕ 39760; 

- ПИ № 031001, пета категория, с площ от 160, 739 дка, находящ се в землището на с. 

Крива река, ЕКАТТЕ 39760; 

- ПИ № 000042, десета категория, с площ от 57, 290 дка, находящ се в землището на с. 

Никола Козлево, ЕКАТТЕ 51651;  

- ПИ № 000048, десета категория, с площ от 88, 623 дка, находящ се в землището на с. 

Никола Козлево, ЕКАТТЕ 51651; 

- ПИ № 000061, четвърта категория, с площ от 47, 164 дка, находящ се в землището на 

с. Цани Гинчево, ЕКАТТЕ 78032; 

- ПИ № 000066, трета категория, с площ от 22, 794 дка, находящ се в землището на с. 

Цани Гинчево, ЕКАТТЕ 78032; 

- ПИ № 000067, четвърта категория, с площ от 53, 115 дка, находящ се в землището на 

с. Цани Гинчево, ЕКАТТЕ 78032; 

- ПИ № 000070, четвърта категория, с площ от 65, 397 дка, находящ се в землището на 

с. Цани Гинчево, ЕКАТТЕ 78032 и 
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- ПИ № 000410, трета категория, с площ от 24,410 дка, находящ се в землището на с. 

Пет могили, ЕКАТТЕ 56071. 

- ПИ № 016002, четвърта категория, с площ от 19, 989 дка, находящ се в землището на 

с. Хърсово, ЕКАТТЕ 77582; 

2. Срок на отдаване на имотите под аренда – 25 години. 

3. Арендна вноска – 15 лв./дка, дължима след края на съответната стопанска година, 

но не по-късно от 01 ноември на съответната година, като за първата стопанска година е в 

размер на 1 (един) лв./дка. 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на 

решението. 

5. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите действия 

по изпълнение на настоящото решение. 

По деветнадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 201 от 19.07.2018  

година - Относно: Определяне на маломерни имоти в община Никола Козлево от общински 

поземлен фонд и условията за отдаването им под наем на малоимотни или безимотни лица. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на председателя 

на водещата комисия Неджат Неджиб Ахмед, същия заяви че членовете на комисията са 

разгледали внесената докладна и че са дали положително становище по нея. След 

разясненията  се премина към  гласуване.  

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „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 -                        „въздържал се“  

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.54, ал.4 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане на общинско имущество, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 99 

1. Общински съвет – Никола Козлево определя имоти от Общински поземлен фонд на 

територията на община Никола Козлево по населени места, номера на имоти и площи, 

описани в таблица – Приложение № 1, която е неразделна част от настоящето решение. 

2. Договорите за наем да се сключат за стопанска 2018/2019 година. 

3. Определя размерът на наема да бъде 30.00 лв. на декар. 

4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проведе процедура по Наредбата за 

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

Козлево, като назначи комисия за разглеждане и разпределяне на имотите. 

5. Останалите имоти след разпределението да се обявят на публичен търг с явно 

наддаване, при начална тръжна цена от 30 лв. /тридесет лева/ за декар. 

По двадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 207 от 23.07.2018  година - 

Относно: Изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в 

община Никола Козлево, приета с Решение № 159 по Протокол № 14 от 29 Ноември 2012г. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на председателя 

на водещата комисия Галин Иванов Георгиев, същия заяви че членовете на комисията са 

разгледали внесената докладна и че са дали положително становище по нея. След реплика от 

страна на заместник кмета на община Никола Козлево – Иван Иванов, вносителя заяви че 



Протокол №09 от 26 юли  2018 година   13 

оттегля докладната си. Стефан Стефанов, заяви че в интерес на бюджета на общината и 

общинския съвет внася докладната от негово име. След разясненията  се премина към  

гласуване.  

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 100 

 Изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община 

Никола Козлево, приета с Решение № 159 по Протокол № 14 от 29 Ноември 2012 г. както 

следва: 

1.Чл. 28 – се отменя 

2.ЧЛ. 46, ал. 2 се изменя както следва: 

   „(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 

години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите 

или настойниците, когато които (нов) съзнателно са допуснали извършването им, или са 

били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.  (отменен с Решение № 

100 по Протокол № 9 от 26.07.2018 год.) 

По двадесет и първа точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 208 от 26.07.2018  

година - Относно: Решение „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД да кандидатства пред ДФ 

„Земеделие“ за изграждане на производство на пелети от дървесина. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на съветниците 

за въпроси и дебати по докладната. 

 След разясненията и дебатите  се премина към  гласуване.  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 15, ал. 1, т. 15 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества, 

дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на 

правата на собственост на общината в тях, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 101  

 1. Общински съвет Никола Козлево дава съгласие „Еко система – Никола Козлево“ 

ЕООД да кандидатства с проектно предложение пред ДФ „Земеделие“ по процедура за 

кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по „Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001по подмярка 8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдството и в преработката, мобилизирането и търговията с горски 

продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване 

жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на 

решението. 

3. Възлага на управителя на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД да извърши 

необходимите действия по изпълнение на настоящото решение. 

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

 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


