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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 

№14 от 29.11.2018 г. 
          Днес 29.11.2018г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 
проведе единадесето редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2018 година. 
На заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – 
зам. Кмет на община Никола Козлево, Иванка Найденова – директор дирекция „ФСД и АО“, 
Иван Иванов – зам. кмет на община Никола Козлево, Петър Димитров – секретар на община 
Никола Козлево, кметове по населени места и председатели на НЧ в община Никола 
Козлево.  Председателят на Общински съвет – Стефан Стефанов констатира, наличието на 
кворум присъстват – 13 (тринадесет) съветника,  след което предложи докладна с вх. № 314 
да бъде първа точка от дневния ред за да може председателите на читалищата да се върнат по 
работните си места. 
След това се гласува следния дневен ред: 

1. Докладна с вх. № 314 от 20.11.2018г. 
2. Докладна с вх. № 297 от 25.10.2018г. 
3. Докладна с вх. № 309 от 15.11.2018г.  
4. Докладна с вх. № 310 от 15.11.2018г. 
5. Докладна с вх. № 313 от 19.11.2018г. 
6. Докладна с вх. № 317 от 21.11.2018г. 
7. Докладна с вх. № 318 от 21.11.2018г. 
8. Докладна с вх. № 320 от 22.11.2018г. 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. № 314 от 20.11.2018 год. относно: 

Приемане на програми  за развитие на читалищната дейност през 2018 година  в община Никола 
Козлево. 

Председателя на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на, председателя 
на водещата комисия Нурхан Осман Али същият заяви, че членовете на комисията е 
разгледала и обсъдила внесеният материал и е дала положително становище по нея. 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.12  от ЗМСМА, и чл. 26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните 
читалища, общински съвет Никола Козлево реши:   

РЕШЕНИЕ № 138 1. Общински съвет  Никола Козлево приема годишна програма за развитие на 
читалищната дейност през 2019 година в община Никола Козлево. 2. Упълномощава кмета да сключи договори, за обезпечаване на дейностите в 
одобрените програми на читалищата от община Никола Козлево; 

По втора точка от дневния ред – Докладна с вх.№ 297 от 25.10.2018г.- относно: 
Определяне на допълнително възнаграждение на кмета на община Никола Козлево за 
периода от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.  
Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на председателя 
на водещата комисия за становище Неджат Неджиб Ахмед, същият заяви че комисията е 
разгледала внесения материал, и че е дала положително становище по нея. 
След тяхното изказване се премина към поименно гласуване. 
От общо 13 гласували поименно:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
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    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.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.24 от Вътрешните правила за заплати в 
общинска администрация на община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево 
реши:  

РЕШЕНИЕ № 139 Във връзка с наличието на средства в общинския бюджет – определя допълнително 
възнаграждение на кмета на община Никола Козлево, в размер на 1 /една/  основна месечна 
заплата, пропорционално на отработеното време към 30.09.2018 год.   
 По трета точка от дневния ред – приемане на докладни с вх. № 309 от 15.11.2018г.- 
относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за дейността, структурата, 
числения състав и управлението на предоставеното имущество на Общинско социално 
предприятие ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“  
Председателят на общински съвет разясни внесената докладна и даде думата на председателя 
на водещата комисия Галин Иванов Георгиев, същият заяви че членовете на комисията са 
разгледали докладната и че са дали положително становище по нея.  
След него и останалите комисии дадоха положително становище по докладната. 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. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 3, 
ал. 9 от Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински 
предприятия на територията на община Никола Козлево,  общински съвет Никола Козлево 
реши:  

РЕШЕНИЕ №140 Изменя съдържанието на чл. 7, ал. 1, ал. 2, чл. 8, ал. 2 и създава нова ал. 4 към чл. 8 от 
Правилник за дейността, структурата, числения състав и управлението на предоставеното 
имущество на Общинско социално предприятие ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ със следното 
съдържание: 

 § 1. В Глава четвърта „ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ“ в чл. 8 се правят следните 
изменения и допълнения: 

 1. ал. 2 се изменя, както следва:  
„(2) Имуществото, което се предоставя за управление на Социалното предприятие, след 

извършване на строително-ремонтните дейности и закупуване на предвиденото в Проекта 
оборудване, е описано в Приложение №1 – общинско имущество, което се предоставя за 
управление на общинско социално предприятие  „Социални дейности“. 

2. Добавя се нова ал. 4, със следното съдържание: 
„ (4) Промени в Приложение № 1 – общинско имущество, което се предоставя за 

управление на общинско социално предприятие „Социални дейности“, се извършват по 
предложение на Кмета на Община Никола Козлево с решение на Общински съвет Никола 
Козлево.  

  §2. Създава се Приложение № 1, както следва: 
 Приложение № 1 - Имущество, което се предоставя за управление на общинско 

социално предприятие ОП „Социални дейности“: 
№ Имущество 
1. Приземен етаж на административна сграда „Младежки дом“, с местонахождение: с. 
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Никола Козлево, обл. Шумен, Квартал 42, парцел VII – публична общинска 
собственост, описана в Акт № 156 от 13.03.2006 г.  

2. Лек автомобил Peugeot PARTNER NEW FRG LONG 1.6 BlueHDI 100, Шаси No: 
VF37EBHY6JJ601517, Двигател No: 10JBHB3277024 

§3. Създава се § 6, както следва: 
„§6. Настоящият правилник е изменен и допълнен с Решение № 140 по Протокол № 14 от 

29.11.2018г. на Общински съвет Никола Козлево.  
§4. Чл. 7. (1) Численият състав на Общинско социално предприятие „Никола Козлево“ е 

37 щата. 
(2) Структурата на Общинско социално предприятие „Социални дейности“ е както следва: 
1. директор – 1 бр.; 
2. юрисконсулт – 1 бр.; 
3. психолог – 1 бр.; 
4. специалист „Социални дейности“ – 1бр.; 
5. главен готвач – 1 бр.; 
6. помощник готвач – 2 бр.; 
7. готвач – 3 бр.; 
8. работник кухня – 3 бр.; 
9. мияч съдове – 2 бр.; 
10. шофьор лекотоварен автомобил – 1 бр.; 
11. разносвач на храна – 1 бр.; 
12. касиер, домакин – 1 бр.; 
13. работник в озеленяването – 18 бр. 
14. счетоводител – 1 бр.  ПРАВИЛНИК 

за дейността, структурата, числения състав  
и управлението на предоставеното имущество на 

Общинско социално предприятие ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ 
Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Чл. 1. С този правилник се урежда предмета на дейност, структурата, управлението, 
числения състав, правата и задълженията на Общинско социално предприятие „Социални 
дейности“.  
 Чл. 2. (1) Общинско социално предприятие „Социални дейности“ се създава, 
преобразува и закрива с решение на Общински съвет Никола Козлево по предложение на 
Кмета на Община Никола Козлево. 
 (2) Общинско социално предприятие „Социални дейности“ е специализирано звено на 
Община Никола Козлево за изпълнение на дейности и услуги, финансирани от оперативни 
програми, държавния и общински бюджет.  
 (3) Социалното предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от 
името на Община Никола Козлево съобразно Закона за общинската собственост, другите 
специализирани закони и този правилник.  
 (4) Общинското социално предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни 
средства.  
 (5) Общинското социално предприятие е със седалище и адрес на управление с. 
Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5.  
 (6) Общинското социално предприятие притежава идентификационен код по 
БУЛСТАТ и собствен печат, на който е отбелязано наименованието на предприятието и 
организационната му форма, а именно: Общинско социално предприятие „Социални 
дейности“.  

Глава втора 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
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Чл. 3. Социалното предприятие развива дейности, имащи изразен социален ефект 
спрямо лицата от уязвими групи с цел: 

1. Подобряване на жизненото им равнище; 
2. Ефективното им социално включване. 
Чл. 4. Основната цел на Общинското социално предприятие е осигуряване на заетост 

на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, в 
т.ч. следните целеви групи: 

1. продължително безработни лица за период по-дълъг от 12 месеца; 
2. безработни младежи до 29 годишна възраст; 
3. безработни над 54 годишна възраст. 

Глава трета  
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ 

 Чл. 5. (1) Социалното предприятие се създава за изпълнението на дейности и услуги 
по проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие 
„Социални дейности“ на Община Никола Козлево“, финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, и има следния предмет на дейност:  
 1. приготвяне на топла храна за консумация на място в столова и разнос по домове, 
училища и работни места за желаещи от всички населени места на общината; 
 2. поддръжка, косене и оформяне на зелени площи, паркове и градинки, затревяване, 
засаждане на цветни лехи; 
 3. прочистване на дерета, поддръжка на гробищни паркове, чистене на сняг и 
опесъчаване, пролетно почистване, резитба на клони и почистване на есенни листа.  

(2) Социалното предприятие предоставя услуги или стоки, които генерират социална 
възвращаемост и/или използва метод за производство на стоки или услуги, които 
въплъщават неговите социална цел.  
 Чл. 6. Определеният предмет на дейност на Социалното предприятие може да се 
променя с решение на Общински съвет Никола Козлево след изтичане на срока на действие 
на проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие 
„Социални дейности“ на Община Никола Козлево“, заради който е създадено.  
 Чл. 7. (Изм. с Решение № 140 по Протокол № 14 от 29.11.2018) (1) Численият състав 
на Общинско социално предприятие „Никола Козлево“ е 37 щата. 
 (2)) Структурата на Общинско социално предприятие „Социални дейности“ е както 
следва: 
 1. директор – 1 бр.; 

2. юрисконсулт – 1 бр.; 
3. психолог – 1 бр.; 
4. специалист „Социални дейности“ – 1бр.; 

 5. главен готвач – 1 бр.; 
 6. помощник готвач – 2 бр.; 
 7. готвач – 3 бр.; 
 8. работник кухня – 3 бр.; 
 9. мияч съдове – 2 бр.; 
 10. шофьор лекотоварен автомобил – 1 бр.; 
 11. разносвач на храна – 1 бр.; 
 12. касиер, домакин – 1 бр.; 
 13. работник в озеленяването – 18 бр.; 

14. (Нова. с Решение № 140 по Протокол № 14 от 29.11.2018) счетоводител – 1 бр. 
 (3) След изтичане на срока на проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на 
заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“, заради 
който е създадено предприятието, и при наличието на обстоятелства, изискващи корекции в 
структурата и числеността на персонала, Директорът на Социалното предприятие представя 
мотивирано предложение за промени до Кмета на общината, който внася в Общински съвет 
предложение за промяна на Правилника в частта относно структурата и числеността на 
персонала.  

Глава четвърта  



Протокол №14 от 29 ноември  2018 година   5 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 
 

 Чл. 8. (1) Социалното предприятие осъществява дейността си чрез финансиране по 
проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие 
„Социални дейности“ на Община Никола Козлево“, финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, а след приключване на проекта със средства от общинския 
бюджет, съобразно поетите ангажименти за устойчивост.  

(2) (Изм. с Решение № 140 по Протокол № 14 от 29.11.2018) Имуществото, което се 
предоставя за управление на Социалното предприятие, след извършване на 
строително-ремонтните дейности и закупуване на предвиденото в Проекта оборудване, 
е описано в Приложение №1 – общинско имущество, което се предоставя за управление 
на общинско социално предприятие  „Социални дейности“.  (3) Предоставеното и придобито в резултат на дейността на Социалното предприятие 
имущество е общинска собственост и за него се прилага Закона за общинската собственост и 
Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.  

(4)  (Нова, приета с Решение № 140 по Протокол № 14 от 29.11.2018) Промени в 
Приложение №1  – общинско имущество, което се предоставя за управление на 
общинско социално предприятие „Социални дейности“, се извършват по предложение 
на Кмета на Община Никола Козлево с решение на Общински съвет Никола Козлево.   Чл. 9. Всички разходи на Социалното предприятие се извършват съгласно Единната 
бюджетна класификация на разходите по бюджетите на общините;  
 Чл. 10. Социалното предприятие води отчетност съгласно Закона за счетоводството и 
свързаните с него нормативни актове.  
 Чл. 11. Договорите за осъществяване на дейността на Социалното предприятие се 
сключват от Кмета на Община Никола Козлево или по пълномощие от Директора на 
предприятието.  
 Чл. 12. Правилата за работна заплата се разработват от Директора на предприятието, в 
съответствие на нормативната уредба и се утвърждават от Кмета на община Никола Козлево.  
 Чл. 13. Социалното предприятие съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за 
изпълнение на бюджета си, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи 
се от първостепенния разпоредител – Община Никола Козлево.  

Глава пета 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

 Чл. 14. (1) Социалното предприятие се управлява от Директор, който се назначава и 
освобождава от Кмета на община Никола Козлево. Управлението се възлага с трудов 
договор.  
 (2) Правата и задълженията на Директора на Социалното предприятие са 
регламентирани в чл. 12 от Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол 
на общински предприятия на територията на община Никола Козлево  
 Чл. 15. Директорът организира и управлява дейността на Социалното предприятие, 
съобразно действащото законодателство, Решенията на Общинска съвет Никола Козлево и 
заповедите на Кмета на община Никола Козлево.  
 Чл. 16. За осъществяването на своите правомощия Директорът на Социалното 
предприятие издава заповеди.  
 Чл. 17 (1) Директорът на предприятието ежемесечно до 25-то число на текущия месец 
представя на Кмета на община Никола Козлево план-сметка за предстоящия месец и отчет за 
приходите и разходите за предходния месец, придружен с анализ на изпълнението.  
 (2) След приключването на всяко тримесечие в срок 10 число на следващия месец, 
Директорът на предприятието представя в общински съвет Никола Козлево – отчет, 
подробен анализ на резултатите придружен с доклад за дейността на социалното 
предприятие „Социални дейности“. 
 (3) При неприемане на отчета от Общински съвет Никола Козлево се предлага на 
Кмета да прекрати трудовия договор на Директора на предприятието, считано от влизане в 
сила на решението на общински съвет.  
 Чл. 18. Кметът на община Никола Козлево:  
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 1. сключва, изменя и прекратява трудовия договор с Директора на Социалното 
предприятие;  
 2. дава съгласие за откриване на банкови сметки на Социалното предприятие;  
 3. организира чрез специализираните звена на общинска администрация периодични 
финансови проверки и методическа помощ;  
 4. информира Общински съвет – Никола Козлево за резултатите от финансовите 
проверки.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
  § 1. По смисъла на този правилник: 
„социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, което:  
1. в съответствие със своя правилник, има за основна цел постигането на измеримо, 
положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици и 
което:  
а) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост  
 и/или  
б) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална 
цел;  
2. използва своята печалба на първо място  за постигането на основната си цел;  
3. се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин;  

§ 2. Под социална възвращаемост следва да се разбира действия и/или дейности, 
насочени към подобряване качеството на живот на уязвими групи Под социална 
възвращаемост не се разбира и не следва да се включват дарения и благотворителност. 
 § 3. Под понятието „на първо място“ следва да се разбира минимум 51 % от 
печалбата, която трябва да се насочва към основната цел на социалното предприятие. 
Основната цел на социалното предприятие трябва да води до постигане на измеримо 
положително социално въздействие.   

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 § 4. Настоящият Правилник е приет на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с 
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 с Решение № 86 по Протокол № 9 от 26.07.2018 год. на Общински 
съвет Никола Козлево.  

§ 5. За неуредените с този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство в Република България и актовете на органите на местно 
самоуправление на територията на община Никола Козлево. 

§6. Настоящият правилник е изменен и допълнен с Решение №  140 по Протокол № 14 
от 29.11.2018г.  на Общински съвет Никола Козлево.  

Приложение № 1  
прието с Решение № 140 по Протокол № 14 от 29.11.2018  
Имущество, което се предоставя за управление на общинско социално предприятие ОП 
„Социални дейности“: 
№ Имущество 
1. Приземен етаж на административна сграда „Младежки дом“, с местонахождение: с. Никола Козлево, 

обл. Шумен, Квартал 42, парцел VII – публична общинска собственост, описана в Акт № 156 от 
13.03.2006 г.  

2. Лек автомобил Peugeot PARTNER NEW FRG LONG 1.6 BlueHDI 100, Шаси No: VF37EBHY6JJ601517, 
Двигател No: 10JBHB3277024 

   По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 310 от 15.11.2018г.- 
относно:  Проведена подготовка на община Никола Козлево за намаляване и недопускане на 
последствия за населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка за зимния 
период на 2018 – 2019 година. 
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Сейнур 
Юсеинов Ахмедов, същият заяви че членовете на комисията са разгледали внесената 
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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, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 141 1. Общински съвет Никола Козлево, приема информация за проведена 
подготовка на община Никола Козлево за намаляване и недопускане на последствия за 
населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка за зимния период на 2018- 
2019 година. 

2. Възлага на кмета на община Никола Козлево последващите, съгласно закона 
действия. 

По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 313 от 19.11.2018  година - 
Относно: Издаване на запис на заповед от община Никола Козлево в полза на ДФ 
„Земеделие”, обезпечаващ второ авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00480 от 
05.12.2017 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 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на 
СУ „Цанко Бакалов Церковски“ – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево“, сключен между 
Община Никола Козлево и ДФ „Земеделие”. 
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. 10, и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№  27/07/2/0/00480 от  05.12.2017 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 „Ремонт, 
оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски“ – с. Никола Козлево, общ. 
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 № 142        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  
410 853.96 лв. (четиристотин и десет хиляди осемстотин петдесет и три лева и деветдесет и 
шест ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  27/07/2/0/00480 от  05.12.2017 г. по 
подмярка 7.2.  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
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видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ за Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко 
Бакалов Церковски“ – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево“, сключен между Община 
Никола Козлево и ДФ „Земеделие”. 
       2. Възлага на кмета на община Никола Козлево да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие”. 
  По шеста точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 317 от 21.11.2018 г. – относно 
Приемане на решение за продажба и одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна 
общинска собственост с начин на трайно ползване /НТП/ „нива“ с № 023032 с площ от 8.530 
дка, VI /шеста/ категория, в местността „Картал“ в землището на с. Църквица, община 
Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 1579 от 06.02.2013 г. 
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. Преди да се премине към гласуване Стефан 
Стефанов предложи цената да бъде 6950.00 лева, и с което предложение вносителя се 
съгласи. 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, 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 № 143 1. Общински Съвет Никола Козлево дава съгласие да се продаде недвижим имот 
частна общинска собственост с начин на трайно ползване /НТП/ „нива“, с № 023032, с площ 
от 8.530 дка, VI /шеста/ категория, в местността „Картал“ в землището на с. Църквица, 
община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 1579 от 06.02.2013 г., чрез 
публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 6950.00 лв. /шест хиляди 
деветстотин и петдесет лева и 00 ст./. 

2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 
на настоящото решение. 

По седма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 318 от 21.11.2018 г. – относно 
Промяна на начина на трайно ползване на имот с № 000156 с площ от 3.549 дка с НТП 
„пасище, мера“ актуван с АПОС №1611/18.02.2013 г. в землището на с. Крива река, община 
Никола Козлево. 
Председателят на общински съвет даде думата на Неджат Неджиб Ахмед, същият заяви че 
членовете на комисията са разгледали докладната, и че са дали положително становище по 
нея. След  прекратяване на дебатите и разясненията се премина към  гласуване.   
От общо 13 гласували поименно:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
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    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 и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, общински съвет Никола 
Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 144     1. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на имот № 000156 с 
площ 3.549 дка, актуван с АПОС № 1611/18.02.2013 г., находящ се в землището на с. Крива 
река, общ. Никола Козлево от НТП пасища и мери в НТП нива. Срокът на валидност на 
настоящото предварително съгласие е една година от влизане на решението в сила. 
    2. Упълномощава Кмета на община Никола Козлево да предприеме действията, 
предвидени в чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за промяна на предназначението на начина на 
трайно ползване на имот № 000156 с площ 3.549 дка, актуван с АПОС №1611/18.02.2013 г., 
находящ се в землището на с. Крива река от НТП пасища и мери в НТП нива. 

По осма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 320 от 22.11.2018 г. – относно 
Изменение и допълнение в текстове на чл. 9 от Наредба за подпомагане на уязвими групи от 
населението на община Никола Козлево с талони за хляб. 
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия Галин 
Георгиев, същия заяви че членовете на комисията са разгледали внесената докладна и че са 
дали положително становище по нея. Сейнур Юсеинов Ахмедов също съобщи за 
положителното становище на комисията и допълни, че подържа предложението на кмета. 
Нурхан Осман Али също подържа предложението на кмета и предлага думата уседналост 
от периода 2 или 1 година да отпадне.   
След  прекратяване на дебатите и 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 № 145 Извършва следните промени в текстове на чл. 9 от Наредбата за подпомагане на 
уязвими групи от населението на община Никола Козлево с талони за хляб.:  

1. В ал. 1 думите „две години“ да се заменят с „една година“. 
2. Създаване на нова ал. 3 със следният текст: Имотите, които обитават да са 

декларирани в ДС в община Никола Козлево и да са погасени задължения. 
3. Ал. 3 става ал. 4. 
4. Ал. 4 става ал. 5, като в началото на текста се добавя „домакинствата“.  
5. Ал. 5 става ал. 6, като в началото на текста се добавя „домакинствата“. 
6. Ал. 6 става ал. 7, като в началото на текста се добавя „домакинствата“. 
7. Ал. 7 става ал. 8, като в началото на текста се добавят: „Заявителят или никой от 

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

3.12.2018 г.

X
Стефан Стефанов
Председател на общински съвет
Signed by: Stefan Ivanov Stefanov  


