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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 
№12 от 27.09.2018 г. 

          Днес 27.09.2018г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе девето 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“, Антония Колева – Секретар на 

МКБППМН, Венцислав Панайотов – Контрольор и кметове по населени места. 

Председателят на Общински съвет – Стефан Стефанов констатира, наличието на кворум 

присъстват – 13 (тринадесет) съветника. След това председателя констатира наличието на 

три докладни постъпили след заседанията на постоянните комисии, с Вх. № 254/21.09.2018г., 

Вх. № 255/26.09.2018г., Вх. № 256/26.09.2018г., и предложи същите да бъдат включени в 

дневния ред, след като нямаше противни предложения се гласува следния дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 228 от 07.09.2018г. 

2. Докладна с вх. № 236 от 17.09.2018г. 

3. Докладна с вх. № 240 от 18.09.2018г.  

4. Докладна с вх. № 244 от 19.09.2018г. 

5. Докладна с вх. № 245 от 19.09.2018г. 

6. Докладна с вх. № 246 от 19.09.2018г. 

7. Докладна с вх. № 247 от 19.09.2018г. 

8. Докладна с Вх. № 248 от 19.09.2018г. 

9. Докладна с Вх. № 249 от 19.09.2018г. 

10. Докладна с Вх. № 250 от 19.09.2018г. 

11. Докладна с Вх. № 251 от 19.09.2018г. 

12. Докладна с Вх. № 254 от 21.09.2018г. 

13. Докладна с Вх. № 255 от 26.09.2018г. 

14. Докладна с Вх. № 256 от 26.09.2018г.  

От общо 13 присъстващи съветника с 13 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. № 228 от 07.09.2018 год. – Относно 

Определяне на представител на Община Никола Козлево, за участие в извънредно общо 

събрание на акционерите на „Много профилна болница за активно лечение – Шумен” АД- 

гр. Шумен. 

Председателя на общински съвет даде думата на, председателя на водещата комисия същият 

заяви, че комисията е разгледала и обсъдила внесения материал и е дала положително 

становище по нея, и да гласува по собствена преценка по предложения дневен ред.  След 

направените разяснения 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 -                       „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
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    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. 9 от ЗМСМА, както и чл. 226 от Търговския закон, общински съвет 

Никола Козлево реши:   

РЕШЕНИЕ № 110 

1. Общински съвет – Никола Козлево определя Феим Мехмед Насъф – Заместник-кмет 

на Община Никола Козлево за представител на общината в извънредното общо 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” 

АД – гр. Шумен, насрочено за 05.10.2018 год., като при липса на кворум, същото се 

насрочва за 22.10.2018 год. 

2. Общински съвет – Никола Козлево взема решение за начина на гласуване на 

представителя на Община Никола Козлево по въпросите от дневния ред на 

извънредното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно 

лечение – Шумен” АД, както следва: 

2.1.По т. 1. – ПО  СВОЯ ПРЕЦЕНКА относно: Утвърждаване на образец на декларация 

по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество – проект на решение: Общото 

събрание на акционерите утвърждава образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 

т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

3. При невъзможност за участие на определения по т. 1  представител в извънредното 

заседание на Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за 

активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен, той да бъде заместен от г-н Иван Кирилов 

Иванов – Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

По втора точка от дневния ред – Докладна с вх.№ 236 от 17.09.2018г.- относно: 

Увеличение на възнагражденията на съветниците за участие в работата на постоянните 

комисии.  

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на 

председателите на постоянните комисии за становище,  

Неджат Неджиб Ахмед председател на Комисия “Бюджет и финанси, стопански дейност и 

туризъм, управление на общинска собственост и земеделие“ излезе с отрицателно 

становище.  

Сейнур Юсеинов Ахмедов председател на Комисия “Устройство на територията, 

строителство, етнически въпроси, здравеопазване, евроинтеграция “ излезе с отрицателно 

становище.  

Нурхан Осман Али председател на Комисия “Просвета, култура, младежки дейности, спорт и 

транспорт “ излезе с положително становище.  

Галин Иванов Георгиев председател на Комисия “Административно–правно обслужване, 

законност и обществен  ред, гори, социални  дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси, жалби и сигнали” излезе с положително становище.  

След изказването на постоянните комисии Стефан Стефанов даде думата  на кмета на общината 

Ешреф Реджеб, той заяви че сега момента не е подходящ за увеличение и също така добави, че би 

желал увеличението да е едновременно  за съветници и администрация така, че всички да са доволни. 
След тяхното изказване се премина към поименно гласуване. 

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „против“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „против“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „против“  

    Иванка Господинова Иванова -     „въздържал се“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „въздържал се“ 
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   Фераим Керим Сали -                       „въздържал се“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „въздържал се“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „въздържал се“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „въздържал се“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „против“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „против“ 

    Нурхан Осман Али -                        „въздържал се“  

От общо 13 присъствали с 1 гласа „за“; 7 глас „въздържал се“ и 5 гласа „против“, и на 

основание чл.34, ал 2, във връзка с чл. 21, ал. 6  от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 111 

Общински съвет – Никола Козлево не одобрява предложеното увеличение на 

възнаграждението на съветниците за участие в работата на постоянните комисии.  

  По трета точка от дневния ред – приемане на докладни с вх. № 240 от 18.09.2018г.- 

относно: Информация за изпълнението на одобрените проекти и усвояването на финансови 

средства по ПРСР, оперативни програми и програми с национално финансиране. 

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

Юсеинов  Ахмедов, същият заяви че членовете на комисията са разгледали докладната и че 

са дали положително становище по нея. След направените разяснения 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, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №112 

Приема Информация за изпълнението на одобрените проекти и усвояването на финансови 

средства по ПРСР, оперативни програми и програми с национално финансиране, съгласно 

Приложение № 1.   

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 244 от 19.09.2018г.- 

относно:  Разрешение за финансиране на маломерни паралелки в Основно училище „Христо 

Ботев” с. Вълнари, община Никола Козлево за учебната 2018/2019 година. 

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

Осман Али, същият заяви че членовете на комисията са разгледали внесената докладна и че 

са дали положително становище по нея. След  прекратяване на изказванията 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. 256 от ЗПУО и чл.68, ал. 1, т.2 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 113 

1. Във връзка с мотивираното искане на Директора  на ОУ „Христо Ботев”- с. 

Вълнари,  придружено от становище на РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за 

нормално протичане на учебната 2018-2019 година, Общински съвет – Никола Козлево дава 

своето съгласие за съществуването на маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев” с. 

Вълнари, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на училището. 

№ Клас Брой ученици 

1. І 10 

2. II 15 

3. ІV 13 

4. V 12 

5. VІ 17 

6. VIІ 11 
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По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 245 от 19.09.2018  година - 

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни паралелки  в Основно училище „Свети 

Климент Охридски” с. Пет могили, община Никола Козлево за учебната 2018/2019 година 

Председателят на общински съвет 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  прекратяване на 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. 256 от ЗПУО и чл.68, ал. 1, т.2 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 114 

       1. Във връзка с мотивираното искане на Директорът  на ОУ „Свети Климент Охридски” 

с. Пет могили,  придружено от становище на РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на 

условия за нормално протичане на учебната 2018/2019 година, Общински съвет – Никола 

Козлево дава своето съгласие за съществуването на една маломерна паралелка в ОУ „Свети 

Климент Охридски” с. Пет могили, а именно:  VI клас – 16 ученици. 

      2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка на 

бюджета на училището. 

 По шеста точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 246 от 19.09.2018 г. – относно 

Разрешение за финансиране на маломерни паралелки в Основно училище „Христо Ботев” с. 

Църквица, община Никола Козлево за учебната 2018//2019 година 

Председателят на общински съвет 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  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. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 256 от ЗПУО и чл.68, ал. 1, т.2 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 115 
1. Във връзка с мотивираното искане на Директора  на ОУ „Христо Ботев”- с. Църквица,  

придружено от становище на РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за нормално 

протичане на учебната 2018-2019 година, Общински съвет – Никола Козлево дава своето съгласие 

за съществуването на маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев” с. Църквица, както следва:  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка на 

бюджета на училището. 

По седма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 247 от 19.09.2018 г. – относно 

Разрешение за финансиране на маломерни и слети паралелки в Начално училище „Борис 

Първи” с. Крива река, община Никола Козлево за учебната 2017/2018 година 

Председателят на общински съвет даде думата на Гюлшен Ахмед Ахмед, същата като 

представител на училището разясни още веднъж внесената докладна и допълни, че членовете 

на комисията също 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. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 256 от ЗПУО и чл.68, ал. 1, т.2 от Наредба за 

№ Клас Брой ученици 
1. І 11 

2. II 11 

3. ІII 11 

4. IV 11 

5. VІ 16 

6. VIІ 16 
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финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 116 

1. Във връзка с мотивираното искане на Директора  на НУ „Борис Първи” с. Крива 

река,  придружено от становище на РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за 

нормално протичане на учебната 2018-2019 година, Общински съвет – Никола Козлево дава 

своето съгласие за съществуването на слети паралелки в НУ „Борис Първи” с. Крива река, 

както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на училището. 

По осма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 248 от 19.09.2018 г. – относно 

Разрешение за финансиране на маломерни паралелки в Средно училище „Цанко Бакалов 

Церковски” с. Никола Козлево, община Никола Козлево за учебната 2018/2019 година. 

Председателят на общински съвет 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  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. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 256 от ЗПУО и чл.68, ал. 1, т.2 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 117 

1. Във връзка с мотивираното искане на Директора  на СУ „Цанко Бакалов Церковски” 

с. Никола Козлево,  придружено от становище на РУО гр. Шумен  и с цел осигуряване на 

условия за нормално протичане на учебната 2018-2019 година, Общински съвет – Никола 

Козлево дава своето съгласие за съществуването на маломерни паралелки,  в СУ „Цанко 

Бакалов Церковски” с. Никола Козлево, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на училището. 

По девета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 249 от 19.09.2018 г. – относно 

Прекратяване на съсобствеността в имот № 049017 в землището на с. Вълнари община 

Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2477/03.09.2018 година. 

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 и разясненията се 

премина към поименно гласуване.   

От общо 13 гласували поименно:  

Брой ученици по класове Слети класове 

І клас – 7ученици I-III слят клас -20 ученици 

ІІ клас –5 ученици  

ІІІ клас -  13 ученици   

ІV клас – 7 ученици II-IV   слят клас  

Общо:          32 ученици два слети класа 

№ Клас Брой ученици 

1. ІV 14 

2. VI 17 

3. VІI 14 

4. Ха 17 

5. ХІб 17 

6. ХІІа 12 

7. ХІІб 15 
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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 -                        „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, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба 

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

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 118 
1. Общински Съвет Никола Козлево дава съгласие за прекратяване на съществуващата  

съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот представляващо: 

- НТП „нива“, с № 049017 с площ от 0.118 /нула цяло сто и осемнадесет/ дка от общо 47.094 

/четиридесет и седем цяло деветдесет и четири/ дка идеални части, в местност „Мезарлък“ категория 

IV /четвърта/ в землището на с. Вълнари, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 

2477/03.09.2018 г. 

2. Определя стойност въз основа експертна оценка, изготвена от независим оценител на 

недвижими имоти, на общинско място с площ от 0.118 /нула цяло сто и осемнадесет/ дка от общо 

47.094 /четиридесет и седем цяло деветдесет и четири/ дка идеални части от имот с              № 049017, 

в местност „Мезарлък“ категория IV /четвърта/ в землището на с. Вълнари, община Никола Козлево, 

актуван с АЧОС № 2477/03.09.2018 г. в размер на 230.00 лв. /двеста и тридесет лева и 00 ст./, които 

следва да бъдат заплатени по сметка на община Никола Козлево IBAN BG 42 DEMI 9240 8400 0386 

85, BIC DEMIBGSF, вид плащане – 445600, при Търговска банка „Д“ АД, ФЦ – Шумен, ИРМ – 

Никола Козлево. Всички необходими присъщи разходи по сделката – местен данък, стойност на 

експертна оценка, такса за вписване, са за сметка на Нури Джемал Нури с адрес с. Вълнари, ул. 

„Тодор Петков“ № 1 

3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими действия по 

прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на ЗОС и Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

По десета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 250 от 19.09.2018 г. – относно 

Приемане на решение за продажба и одобряване на пазарна оценка на недвижими имоти 

частна 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  прекратяване на дебатите и 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“ 
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    Галин Иванов Георгиев -                „въздържал се“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

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. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 119 

1. Общински Съвет Никола Козлево дава съгласие да се продадат:                           

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII – общ. в квартал 70 с площ от 885 квадратни 

метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 

2476 от 22.08.2018 г. чрез публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 4500.00 

лв. /четири хиляди и петстотин лева и 00 ст./ без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII – общ. в квартал 46 с площ от 484 квадратни 

метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 

2475 от 22.08.2018 г. чрез публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 2400.00 

лв. /две хиляди и четиристотин лева и 00 ст./ без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII – общ. в квартал 46 с площ от 700 квадратни 

метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 

2474 от 22.08.2018 г. чрез публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 3500.00 

лв. /три хиляди и петстотин лева и 00 ст./ без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVIII – общ. в квартал 45 с площ от 900 

квадратни метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с 

АЧОС № 2473 от 22.08.2018 г. чрез публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна 

цена 4500.00 лв. /четири хиляди и петстотин лева и 00 ст./ без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII – общ. в квартал 45 с площ от 899 квадратни 

метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 

2472 от 22.08.2018 г. чрез публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 4500.00 

лв. /четири хиляди и петстотин лева и 00 ст./ без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVI – общ. в квартал 45 с площ от 889 квадратни 

метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 

2471 от 22.08.2018 г. чрез публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 4500.00 

лв. /четири хиляди и петстотин лева и 00 ст./ без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XV – общ. в квартал 45 с площ от 899 квадратни 

метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 

2470 от 22.08.2018 г. чрез публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 4500.00 

лв. /четири хиляди и петстотин лева и 00 ст./ без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV – общ. в квартал 45 с площ от 900 квадратни 

метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 

2469 от 22.08.2018 г. чрез публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 4500.00 

лв. /четири хиляди и петстотин лева и 00 ст./ без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII – 98 в квартал 15 с площ от 1140 квадратни 

метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 

2468 от 03.08.2018 г. чрез публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 5700.00 

лв. /пет хиляди и седемстотин лева и 00 ст./ без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII – 98 в квартал 15 с площ от 1110 квадратни 

метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 

2467 от 03.08.2018 г. чрез публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 5500.00 

лв. /пет хиляди и петстотин лева и 00 ст./ без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – общ. в квартал 45 с площ от 1220 квадратни 

метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 

710 от 04.07.2011 г. чрез публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 6100.00 

лв. /шест хиляди и сто лева и 00 ст./ без ДДС. 
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3. Всички необходими присъщи разходи по сделката – местен данък, стойност на 

експертна оценка, такса за вписване, са за сметка на купувачите на имотите. 

4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево откриването на процедура за 

продажба чрез публичен търг с явно наддаване на гореописаните имоти – частна общинска 

собственост. 

5. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението на настоящото решение. 

По единадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 251 от 19.09.2018 г. – 

относно: Увеличение на възнаграждението на председателя на общински съвет Никола 

Козлево. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на 

председателите на постоянните комисии за становище, Неджат Неджиб Ахмед председател 

на Комисия “Бюджет и финанси, стопански дейност и туризъм, управление на общинска 

собственост и земеделие“ излезе с отрицателно становище. Сейнур Юсеинов Ахмедов 

председател на Комисия “Устройство на територията, строителство, етнически въпроси, 

здравеопазване, евроинтеграция “ излезе с отрицателно становище. Нурхан Осман Али 

председател на Комисия “Просвета, култура, младежки дейности, спорт и транспорт “ излезе 

с положително становище. Галин Иванов Георгиев председател на Комисия 
“Административно–правно обслужване, законност и обществен  ред, гори, социални  дейности, 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и сигнали” излезе с положително 

становище. Председателят на общинския съвет, заяви че няма да участва в гласуването, 

поради потенциален конфликт на интереси. 

След тяхното изказване се премина към поименно гласуване. 

От общо 12 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „не гласува“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „против“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „против“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „против“  

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „въздържал се“ 

   Фераим Керим Сали -                       „въздържал се“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „въздържал се“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „въздържал се“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „против“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 12 гласували с 4 гласа „за“; 4 глас „въздържал се“ и 4 гласа „против“, и на 

основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал.6 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 120 
      Общински съвет – Никола Козлево не одобрява предложеното месечно възнаграждение на 

Председателя на общински съвет – Никола Козлево. 

По дванадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 254 от 21.09.2018 г. – 

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 Иванка Найденова – Директор дирекция 

„ФСД и АО“ тя разясни подробно внесената докладна. След  прекратяване на разясненията 

се премина към поименно гласуване.   

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „въздържал се“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „за“  
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    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 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл. 124и 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 № 121 

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

по пълна бюджетна класификация. 

 

 

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

капиталови вложения за 2018 год., съгласно Приложение № 3. 
По тринадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 255 от 26.09.2018 г. – 

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  прекратяване на дебатите и 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“ 

Дейност §§ Наименование 

Увелич

ение на 

плана  

Намален

ие на 

плана  

по Прихода   МБ МБ 

 61 - 02 
Трансфери между бюджети – 

Предоставени трансфери  (-) 
-114 547  

по Разхода     

Дейност 2603 „Водосн. и канал.“ 
51 00 Основен 

ремонт 

Подмяна водопроводни тръби ул. 

„Васил Йовчев“ с. Хърсово 
 692 

Дейност 3437 „Здравеопазване“ 

52 03 Придоб. на 

друго обор. маш. и 

съоръжения 

Закупуване на зъболекарски стол – 

2 бр. 

 1 050 

Дейност 2629 „Други д/сти по 

опазв. ок. среда“ 

52 05 Придоб.  на 

стопански инвентар 
Закупуване на моторна лодка 

 889 

Дейност 3322 „Неспец. училища, 

без проф. гимназии“ 

51 00 Основен 

ремонт 

Ремонт на ОУ „Св. Климент 

Охридски“ с. Пет могили 
 3 

Дейност 3322 „Неспец. училища, 

без проф. гимназии“ 

51 00 Основен 

ремонт 

Ремонт на ОУ „Св. Климент 

Охридски“ с. Пет могили 
 114 547 

Дейност  2122„Общинска 

администрация”   

10 20  Разходи за външни услуги  
4 711 

Дейност  2311„Детски градини”   52 03 Придоб. на 

друго обор. маш. и 

съоръжения 

Доставка и монтаж на пелетен 

водогреен котел ДГ „Радост“ с. 

Пет могили 

7 345 

 



Протокол №12 от 27 септември  2018 година   10 

   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 № 122 

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

на сто в размер на 5803.48 лв. (пет хиляди осемстотин и три лева и 48 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 четиринадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 256 от 26.09.2018 г. – 

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  прекратяване на дебатите и 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 № 123 

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

3449.94 лв. (три хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и 94 ст.) без ДДС на лек 

автомобил марка Джип модел Гранд Чероки, с регистрационен № Н 2313 ВМ, дата на първа 

регистрация 10.10.2001 г. 

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

на публичен търг с явно наддаване. 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 14:30 часа. 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


