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П Р О Т О К О Л 
№05 от 28.03.2019 г. 

 
          Днес 28.03.2019г. от 14.10 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе трето редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2019 година, след  

избора на нов Председател на общински съвет Никола Козлево. На заседанието присъстват  

Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево,  Феим Мехмед Насъф – зам. кмет на 

община Никола Козлево, Иван Иванов – зам. кмет на община Никола Козлево, Севгин 

Ахмед – старши експерт в дирекция „ФСД и АО“,  Мюждет Шабан – спец. екология и 

опазване на горите, Петър Димитров – „Секретар на община Никола Козлево“, Етям Етям – 

спец. „Младежки дейности и спорт“, Джемил Азис – Директор на „ОП Никола Козлево“, 

Йордан Добрев – гл. спец. „УТ и ИН“, Красимира Георгиева – спец. „Етнически и 

интеграционни въпроси и социални дейности“,  кметовете на кметствата по населени места 

и кметски наместник Борис Стоянов на с. Векилски, и жители на община Никола Козлево.  

Ново избраният Председателят на Общинския съвет – Фераим Керим Сали констатира 

наличието на кворум – присъстват 13 (тринадесет) съветника. 

След това председателя констатира за наличието на докладни, които са входирани след 

заседанията на постоянните комисии към общински съвет, с Вх. № 92/22.03.2019г., Вх. 

№93/22.03.2019г., Вх. №94/28.03.2019г. и Вх. № 96/26.03.2019г., и попита същите да бъдат 

ли включени в дневния ред, по предложение на админидтрацията и след дебата на 

съветниците имайки в предвид спешността на  Докладни с Вх.№ 92 и Вх№. 94 от 

22.03.2019г., беше същити да бъдат включени, а останалите две докладни с Вх.№ 

93/22.03.2019г. и  № 96/26.03.2019г. да бъдат разгледани на следваща сесия. След което се 

премина към гласуване на следния дневен ред:  

1. Питане с вх. № 79 от 18.03.2019г. 

2. Докладна с вх. № 65 от 26.02.2019г. 

3. Докладна с вх. № 75 от 11.03.2019г. 

4. Докладна с вх. № 77 от 13.03.2019г. 

5. Докладна с вх. № 78 от 18.03.2019г. 

6. Докладна с вх. № 80 от 18.03.2019г. 

7. Докладна с вх. № 81 от 19.03.2019г. 

8. Докладна с вх. № 85 от 20.03.2019г. 

9. Докладна с вх. № 86 от 21.03.2019г. 

10. Докладна с вх. № 87 от 21.03.2019г. 

11. Докладна с вх. № 88 от 21.03.2019г. 

12. Докладна с вх. № 89 от 21.03.2019г. 

13. Докладна с вх. № 92 от 22.03.2019г. 

14. Докладна с вх. № 94 от 22.03.2019г. 

15. Решение за попълване на ПК при общински съвет. 

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 – питане с вх. №  от 28.03.2019 год. – относно:  
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Изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, 

изпълнение на СМР и авторски надзор на обект “Частична подмяна на водопроводната 

мрежа в с. Никола Козлево и с. Ружица, общ. Никола Козлево”. 

Вносителя на питането Стефан Стефанов още веднъж устно в заседателната зала отправи 

въпрос към администрацията и заяви, че иска отговорът да бъде в писмен вариант, също 

така заяви че ще входира заявление за независим съветник съглосно прамвилника на 

общински съвет Никола Козлево. След изказването на Стефан Стефанов Кмета Ешреф 

Реджеб му отговори че Стефанов знае отговорите на питането, а именно че информацията 

която го интересува е публично достъпна така че г-н Стефанов може лесно да се сдобие с 

нея. 

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №65 от 26.02.2019г.- 

относно: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Никола Козлево 2014 г. – 2020 г.  

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателите на 

водещите комисии Неджат Неджим Ахмед, Галин Иванов Георгиев, Нурхан Осман Али и 

Сейнур Юсеинов Ахмедов, същите заявиха че членовете на комисиите са разгледали 

докладната и че са дали положително становище по нея. След като няма въпроси 

председателя прекрати дебатите и се премина към гласуване.  

От общо 13 присъствали с 11 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 91, ал. 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 33а 

Одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община Никола Козлево 2014 г. – 2020 г. за 2018 година, съгласно Приложение 

№ 1.  

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №75 от 11.03.2019г.-  

относно: състоянието на Общинския дълг към 31.12.2018 година 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

водещата комисия Неджат Неджим Ахмед, същият заяви че членовете на комисията са 

разгледали докладната и че са дали положително становище по нея. След неговото 

изказване Владимир Лазаров поиска още разяснения свързани с дълга по точно частта 

касаеща лихвите. Петър Димитров – секретар на община Никола Козлево му отговори и 

обясни, че  Анексиран годишен лихвен процент е намален от 7 % на 5,50 %, съгласно Анекс 

№ 1 от 02.01.2018 год., което значи че вече ще плащаме по голяма част от останалата 

главница. Той заяви още че остават още 29 месеца до изплащането му. След като няма 

въпроси председателя прекрати дебатите и се премина към поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно е:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „въздържал се“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „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“  
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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 и  чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, 

Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 34а 

Общински съвет Никола Козлево приема годишния отчет за състоянието на общинския 

дълг и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД на община Никола Козлево за 2018 год. 
 

Приложение: Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, 

съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и 

издадените от тях гаранции през 2018 година /Приложение № 14 към ФО-1 от 15.01.2019 

г.-Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките 

за средствата от ЕС за 2019 г./ 

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №77 от 

13.03.2019г.-  относно: Одобряване на „Споразумение между кандидат и партньор“ 

/Приложение III от Условията за кандидатстване - пакет документи   „Документи за 

попълване“/ от 13.03.2019 г. по проект: Предоставяне на патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания на територията на общините: Хитрино и Никола Козлево“ 

Компонент 2”. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали 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 изказването му бе 

поканена Таня Христова за допълнителни разяснения по внесения материал, тя обясни че 

предвидената бройка хора за обгрижване за община Никола Козлево е 19 души. Също така 

добави че тези лица ще са предимно възрастни, самотни хора, които не са с телк решение и 

нямат право на личен асистент. Освен това ще има още открити работни места като цяло тя 

заяви че от този проект ще има само ползи за нашата селищна система. След нейното 

изказване и след като няма други въпроси се премина към гласуване.  

От общо 13 присъствали с 6 гласа „за“; 6 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и в изпълнение на чл. 61, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 35 

Общински съвет не одобрява „Споразумение между кандидат и партньор“ 

/Приложение III от Условията за кандидатстване - пакет документи   „Документи за 

попълване“/ подписано на 13.03.2019г. от кмета на община Хитрино като кандидат и от 

кмета на община Никола Козлево като партньор за изпълнението на проект „Предоставяне 

на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на общините: 

Хитрино и Никола Козлево“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“. 

По пета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №78 от 18.03.2019г.-  

относно: Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска 

собственост. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали 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 изказването му 

Стефан Стефанов предложи на такива дългосрочни договори цените за наем да бъдат 

актуализирани всяка година според процента на инфлация, така че общината да не бъде 

ощетена. Владимир Диметров Лазаров също подкрепи това предлежение. След като се 

прекратиха дебатите се  премина към поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно е:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „въздържал се“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 
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    Владимир Димитров Лазаров -      „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. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закон за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/, Общински съвет Никола 

Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 36 

1. Общински съвет – Никола Козлево приема решение за отдаване под наем на 500 

кв. м. /петстотин квадратни метра/ от ПИ с № 060002, целият с площ от 17.103 дка 

/седемнадесет цяло сто и три декара/ в местността „Баир Баши“ в землището на с. Пет 

могили, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 102/08.10.1997 г. 

2. На основание чл. 19, ал. 1 от Закон за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/ отдаването под наем да се извърши без провеждане 

на търг или конкурс. 

3. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – 

Никола Козлево определя месечна наемна цена в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/. 

4. На основание чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закон за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/, Общински съвет – Никола Козлево 

предоставя правомощия на Кмета на община Никола Козлево да сключи договор за наем за 

срок от 10 /десет/ години, считано от 29.11.2019 г., с мрежовия оператор „Българска 

Телекомуникационна Компания“ ЕАД с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115И 

По шеста точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №80 от 18.03.2019г.-  

относно: Одобряване на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на 

Препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайни безработните лица на 

пазара на труда и определяне на лице за контакт за Община Никола Козлево. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

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

разгледали докладната и че са дали положително становище по нея. След изказването му 

администрацията предложи решенито да влезе в сила предсрочно поради това, че има 

срокове за спазване. След като се прекратиха 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 и чл. 61 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 37 

1. Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС 

относно интеграцията на дълготрайни безработните лица на пазара на труда между: 

 - Дирекция „Бюро по труда“ гр. Нови пазар  

 - Община гр. Нови пазар 

 - Община гр. Каспичан 

 - Община с. Никола Козлево 

 -Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Нови пазар 

 - Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каолиново 

 - ЖРС „Хаячи“ – неправителствена организация, работеща с продължително 

безработни лица в гр. Нови пазар; 
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 2. Определя лице за контакт за Община Никола Козлево, което да бъде вписано в 

Споразумението – Красимира Георгиева Радева – спец. „Етнически интеграционни въпроси 

и Социални дейности“, e-mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, тел.: 05328 2002; 

 3. Упълномощава Кмета на Община Никола Козлево да подпише Споразумение за 

съвместни дейности в изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС относно интеграцията на 

дълготрайни безработните лица на пазара на труда.  

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

  По седма точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №81 от 19.03.2019г.-  

относно: Приемане на отчет за изпълнението на Общинския план за действие за интеграция 

на ромите (2014г.-2020г.) за 2019 г. в изпълнение на Стратегия за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна ситуация на ромите.  

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали 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 изказването му 

Красимира Радева направи още допълнителни разяснения по докладната, Антония Колева 

също добави, че се прави всичко възможна за да се интегрира ромското населание. След 

като се прекратиха дебатите се  премина към гласуване.  

От общо 13 присъствали с 11 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, и на 

основание чл.24, ал.1, т.12 от ЗМСМА , Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 38 

Общински съвет Никола Козлево приема  отчет за изпълнението на Общинския план 

за действие за интеграция на ромите (2014г.- 2020г.) за 2019г. в изпълниние на Стратегия за 

интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна ситуация на ромите.  

По осма точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №85 от 20.03.2019г.-  

относно: извънредно общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен” ООД, гр. Шумен. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

водещата комисия Неджат Неджиб Ахмед, - поради отсъствие по тази точка вместо него 

отговари Владимир Лазаров същият заяви че членовете на комисията са разгледали 

докладната и че са дали положително становище по нея, и допълни че това становище е по 

необходимост, а защото са доволни от ВиК – Шумен. Общиска администрация поиска и 

това решение да бъде допуснато в предварително изпълнение. След като се прекратиха 

дебатите се  премина към поименно гласуване.  

От общо 12 гласували поименно е:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „въздържал се“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                 „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                 „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 12 присъствали с 11 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 39 

 

mailto:obankozlevo@abv.bg
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1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в извънредното общо събрание 

на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен на 29.03.2019 год. от 10,00 часа.  

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в извънредното общо 

събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен -  Иван Кирилов Иванов – 

заместник-кмет на Община Никола Козлево. 

3. При невъзможност за участие на определения по т. 2  представител на Община 

Никола Козлево в извънредното общо събрание, той да бъде заместен от Феим Мехмед 

Насъф – Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

4. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в извънредното общо 

събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен да гласува както следва: 

По т. 1. от дневния ред, относно: Освобождаване на управителя на „ВиК – Шумен“ ООД, 

във връзка с депозирано в МРРБ заявление от управителя Красимир Марков за 

прекратяване на договора му за възлагане на управлението на дружеството. 

Решение по т. 1: Да бъде освободен управителя на „ВиК – Шумен“ ООД Красимир 

Марков, във връзка с депозирано от него в МРРБ заявление за прекратяване на договора му 

за възлагане на управлението на дружеството.  

- „по собствена преценка”. 

По т. 2. от дневния ред, относно: Избор на нов управител на „ВиК – Шумен“ ООД за срок 

до провеждане на конкурс за избор на управител, одобряване на спечелилия конкурса 

кандидат и избора му от общото събрание на съдружниците на дружеството. Определяне на 

възнаграждението на новоизбрания управител. 

Решение по т. 2: Избира се нов управител на „ВиК – Шумен“ ООД за срок до провеждане 

на конкурс за избор на управител, като се одобрява спечелилия конкурса кандидат и избора 

му от общото събрание на съдружниците на дружеството. Определя се възнаграждението 

на новоизбрания управител да е съгласно чл. 33 от Правилника за реда за упражняване 

правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.  

- „по собствена преценка”. 

По т. 3. от дневния ред, относно: Упълномощаване на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на „ВиК – 

Шумен“ ООД с новоизбрания управител, във връзка с решението по т. 2. 

Решение по т. 3: Упълномощава се министъра на регионалното развитие и 

благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на „ВиК – Шумен“ 

ООД с новоизбрания управител, във връзка с решението по т. 2.  

- „по собствена преценка”. 

5. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

По девета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №86 от 21.03.2019г.-  

относно: Отчета за проведените  културни  прояви на територията на  община Никола 

Козлево за 2018 година. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на председателя на 

водещата комисия Нурхан Осман Али същият заяви че членовете на комисията са 

разгледали докладната и че са дали положително становище по нея, след неговото 

изказване Антония Колева разясни каде и как точно са изразходени тези средства. След 

като се прекратиха дебатите се  премина към  гласуване.  

От общо 13 присъствали с 11 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, и на 

основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на Програма за работата 

на Общински съвет- Никола Козлево за 2019 год., Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 40 

Общинският съвет – Никола Козлево приема Отчета за проведените  културни прояви 

на територията на  община Никола Козлево за 2018 година: 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

КУЛТУРНИЯ  КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО  ПРЕЗ 2018 г.  
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 Основната цел на финансирането от Община Никола Козлево на Културния 

календар приет от Общински съвет- Никола Козлево е да се  съхрани, опази и популяризира 

културата, традициите и обичаите  на територията на Община Никола Козлево.  През 

изминалата година се организираха мероприятия с масов характер, чрез който да се 

задоволи засилиния интерес на гражданите от всички възрасти от община Никола Козлево 

и най-вече у младежите към културата. 

          Община Никола Козлево финансира следните културни мероприятия през изминалата 

2018 год., както следва: 
 

№ по 

ред 

 

Наименование 

 

Изразходени 

средства в 

лева  

1.  Бабин ден - НЧ „Просвета-1963 г.” с. Цани Гинчево 

 

150 

2.  Ден на влюбените „Св. Валентин” и „Трифон Зарезан”  -  

по  всички населени места  

978 

3.  „Тодоров ден” – кметство с. Цани Гинчиво 200 

4.  1-ви  Март - за всички детски градини  329,95  

5.  Осми март „Ден на жената” 

 

987,87  

6.  Великден   - по  всички населени места 

 

6984 

7.  Рамазан Байрям - по  всички населени места 7000 

8.   Курбан Байрям -по  всички населени места 

 

7000 

9.  Международен ден на ромската общност - общински спортен турнир  700  

10.  Честване на 24- май – „Ден на славянската писменост и култура” – 

Никола Козлево 

330,00 

 

11.  Честване на първи юни „Ден на детето” – Никола Козлево  1651,59  

 

12.  Коледа - по  всички населени места 7000,08  

13.  Посрещане на Нова година  2265,95 

14.  Ден на с. Вълнари  3800.00 

15.  Ден на с. Пет могили 1800.00 

16.  Ден на с. Църквица  1000.00 

17.  Ден на с. Цани Гинчево  празник„Санта Мария „ 300 

18.  Ден на с. Красен дол  500 

19.  Ден на с. Каравелово 500 

20.  Ден нас.Ружица  570 

21.  Ден на с. Крива река  840 

22.  Ден на с. Хърсово 530 

23.  Ден на с. Никола Козлево 190 

   

ОБЩО: 

 

45608,04 

По десета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №87 от 21.03.2019г.-  

относно: Продажба на вещи – частна общинска собственост по реда на чл. 52,      ал. 2 от 

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

община Никола Козлево. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали 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 неговото 

изказване кмета на община Никола Козлево допълни, че  този инвентар и автомобили 

реално се ползват от „Еко система – Никола Козлево“. И допълни също, че при това 

положение търговско дружество „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД, би следвало да  

закупи този инвентар така, че и общината да се освободи от тежестта по поддръжката им. 

След като се прекратиха дебатите се  премина към поименно гласуване.  

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

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 8,  чл. 21, ал. 2, чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и           чл. 52, ал. 2 

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

Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 41 

1. Отменя Решение № 1 по Протокол № 1 от 31.01.2019г. в частта, отнасяща се за 

предоставяне на лек автомобил микробус Форд Торнео с рег. № Н 9069 АР и лек автомобил 

Опел Астра с рег. № Н 3431 АХ на ОП „Никола Козлево“. 

2. Да бъдат продадени на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД без търг по реда на 

чл. 52, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество следните вещи – частна общинска собственост: 

2. 1. Лек автомобил микробус Форд Торнео – на цена от 1617 лв. без включен ДДС 

или 1940,40 лв. с включен ДДС. 

 2. 2. Лек автомобил Опел Астра – на цена от 1515 лв. без включен ДДС или 1818 лв. 

с включен ДДС. 

 2. 3. Строително скеле, на обща цена от 7 996,80 лв. с включен ДДС, съставено от 

следните елементи: 

 - Рамки за скеле – 84 бр.; 

 - Пътеки за скеле – 96 бр.; 

 - Регулиращи пети – 15 бр.; 

 - Жабки – 25 бр.; 

 - Стълби – 10 бр.; 

 - Колела за скеле – 8 бр.; 

 - Челни дъски и отворяеми пътеки – 50 бр. 

 3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да сключи Договор за покупко-

продажба с „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД по реда на чл. 52, ал. 3 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 4. Решението влиза в сила от датата на приемането му по реда на чл. 60 от АПК. 

По единадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №88 от 

21.03.2019г.-  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. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали 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 неговото 

изказване Севгин Ахмед разясни допълнително внесения материал. След като се 

прекратиха дебатите се  премина към поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно е:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
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    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „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 и чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, във връзка 

с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 42 

1.Обявява за Частна общинска собственост ПИ № 000156 с площ от 3.549 дка в 

землището на с. Крива река, община Никола Козлево. 

          2.Възлага и упълномощава Кмета на община Никола Козлево да извърши всички 

правни и фактически, последващи законови действия по изпълнението на решението. 

По дванадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №89 от 

21.03.2019г.-  относно: Предложение от д-р Михаил Язаджи, заведено с вх. № 94-00-458 от 

26.02.2019г. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали 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 неговото 

изказване Севгин Ахмед добави, че  д-р Язаджи посочва, че е собственик на поземлен имот  

№ 000216 в землището на с. Хърсово, който граничи с мюсюлмански гробищен парк и в 

случай, че бъде заграден ще бъде затворен достъпа до гробищния парк и поради тази 

причина община Никола Козлево би следвало да закупи част от този имот така, че достъпът 

да не бъде възпрепятсван. След като се прекратиха дебатите се  премина към поименно 

гласуване.  

От общо 13 гласували поименно е:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „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,  чл. 21, ал. 2, чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост и чл. 8, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 



Протокол №5 от 28.03.2019 година                                                              10 
  

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Никола Козлево 

реши: 

РЕШЕНИЕ № 43 

1. Дава принципно съгласие да бъде закупена част от имот № 000216. 

 2. За съгласието на Общински съвет Никола Козлево да бъде уведомен д-р Язаджи с 

цел да предприеме необходимите действия по разделяне на имот № 000216.  

По тринадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №92 от 

22.03.2019г.-  относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи  за 

2019 г. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на Иванка Найденова 

директор дирекция „ФСД и АО“, тя разясни подробно докладната и след като няма други 

дебати и въпроси се  премина към поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно е:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „против“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -      „въздържал се“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                 „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    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 9 гласа „за“; 3 глас „въздържал се“ и 1 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 2019 г., Общински съвет Никола Козлево 

реши: 

РЕШЕНИЕ № 44 

Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2019 год., както следва: 

Дейност §§ Наименование 
Увеличен

ие на 

плана  

Намален

ие на 

плана  

по Разхода    

Дейност  2122„Общинска 

администрация”   

52 01 

Придобиване на 

компютри 

Закупуване на Високоточен GIS 

приемник за общинска собственост 

3 000 

 

Дейност  2311„Детски 

градини”   

53 01 

Придобиване на 

ПП и лицензи“ 

ПП  "Сто Хра" отчитане хран. 

продукти Детски градини 

 

 

3 000 

Дейност 2606 

„Изгр.ремонт и поддърж. 

улична мрежа“ 

51 00 Основен 

ремонт 

Основен ремонт ул. "Христо Ботев" 

с.Вълнари 

 

 

2 960 

Дейност  2122„Общинска 

администрация”   

10 30 Текущ 

ремонт 

Текущ ремонт 

 

 
60 998 

Дейност 2606 

„Изгр.ремонт и поддърж. 

улична мрежа“ 

51 00 Основен 

ремонт 

Основен ремонт ул. "Дружба" с. 

Цани Гинчево 

 

63 958 

 

Дейност 2603 

„Водоснабдяване и 

канализация“ 

51 00 Основен 

ремонт 

ППР и ОР ул. "Васил Левски" с. 

Никола Козлево 

 

80 000 
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2. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2019 год., съгласно Приложение № 3. 

По четиринадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №94 от 

22.03.2019г.-  относно: Отчет за проведените  спортни  прояви, финансирани от община 

Никола Козлево през 2018 г. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали даде думата на Неджат Неджиб 

Ахмед същият разясни внесената докладна, след него Владимир Димитров Лазаров 

допълни, че вскичко най – подробно е отразено в отчета така че комисията няма забежки. 

След техните изказвания се премина към гласуване.  

От общо 13 присъствали с 11 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“,и на 

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

РЕШЕНИЕ № 45 

Общински съвет – Никола Козлево приема Отчета за проведените  спортни прояви, 

финансирани от община Никола Козлево през 2018 година: 

ОТЧЕТ  

ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ СПОРТНИ ПРОЯВИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ  

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО ПРЕЗ 2018 г. 

  Основната цел на финансирането от Община Никола Козлево на спортните прояви  е 

да се организират мероприятия с масов характер, чрез който да се задоволи засиления 

интерес на гражданите от всички възрасти от община Никола Козлево и най-вече у 

младежите към спорта. 

  Основната спортна дейност в община Никола Козлево през 2018 година се 

развиваше от спортните клубове, както и от кметствата на територията на общината, чрез 

организиране на различни по характер спортни мероприятия, свързани с традициите на 

населените места. На територията на община Никола Козлево функционират три спортни 

клуба: Футболен клуб „Община Никола Козлево”,  Футболен клуб „Лудогорец” с. Хърсово 

и Волейболен клуб  „Септември” с. Никола Козлево. 

  Община Никола Козлево финансира следните спортни мероприятия през изминалата 

2018 год., а именно: 
 

I. ФУТБОЛ 
 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

проведеното 

мероприятие 

Спортен клуб Заел място в класирането 

Преведена 

субсидия на 

спортния 

клуб 

1. Участие в А „ОФГ“ 

Шумен-Север,  

Пролетен полусезон  

2017/2018 

ФК „Община 

Никола Козлево” 

2-ро място в групата. Класирал се 

за финалите в гр. Шумен, където 

играе финал за 3-то/4-то място, 

побеждавайки отбора на „Смядово 

2010“ гр. Смядово 

02.2018 год. 

6500 лв. 

2. Участие в А „ОФГ“ 

Шумен-Север, Есенен 

полусезон 2018/2019 

ФК „Община 

Никола Козлево” 

2-ро място  08.2018 год. 

8500 лв. 

3. Участие в А „ОФГ“ 

Шумен-Север, Пролетен 

полусезон  

2017/2018 

ФК „Лудогорец-

1948” с. Хърсово 

11-то място  02.2018 год. 

2300 лв. 

Дейност 2603 „Вод. и 

канализация“ 

10 30 Текущ 

ремонт 

Текущ ремонт 

 

 
80 000 

Дейност  2122„Общинска 

администрация”   

52 03 Придоб. на 

др. обор., 

машини и 

съоръжения 

Закупуване на 7 бр. климатични 

системи 

 

 

1 164 

Дейност  2122„Общинска 

администрация”   

52 01 

Придобиване на 

компютри 

Закупуване на  7 бр. компютърни 

системи ОбА 

 

1 164 

 

  Всичко: 148 122 148 122 
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4. Участие в А „ОФГ“ 

Шумен-Север, Есенен 

полусезон 2018/2019 

ФК „Лудогорец-

1948” с. Хърсово 

11-то място 08.2018 год. 

3700 лв. 

                  Общо :  21000 лв. 

II. ВОЛЕЙБОЛ 
 

№ 

по 

ред 

Наименование на проведеното 

мероприятие 

Спортен клуб Заел място в 

класирането 

Преведена 

субсидия на 

спортния клуб 
1. Участие във „Варненска аматьорска 

волейболна лига“ Пролетен полусезон  

2017/2018 

ВК „Септември”                 

с. Никола Козлево 

10-то място 01.2018 г. - 800 лв. 

03.2018 г. - 1500 лв. 

2. Участие във „Варненска аматьорска 

волейболна лига“ Есенен полусезон  

2018/2019 

ВК „Септември”                 

с. Никола Козлево 

10-то място 07.2018 г. - 900 лв. 

                  Общо :  3200 лв. 

Забележка: Със преведената субсидия Волейболен клуб „Септември” с. Никола Козлево е 

финансирал участие и в Работнически игри, организирани от РК „Труд, спорт и здраве” – 

гр. Шумен, както и провеждането на четири турнира на общинско ниво. 

III. Участия в Международни мероприятия  

№ 

по 

ред 

Наименование на 

проведеното 

мероприятие 

Вид спорт Брой 

участници 

Платена сума, 

включително 

такса участие и 

нощувки 

1.  Петнадесети 

работнически 

спортен фестивал с 

международно 

участие –               

06-10.06.2018 г. в 

к.к. „Албена” 

Плажен Футбол - 3то място 

в крайно класиране 

8 2416 лв. 

Мини футбол - 3то място в 

групата  

9 2718 лв. 

Волейбол - 4то място в 

групата 

10 3020 лв. 

Теглене на въже - 3то място 

в групата 

7 2114 лв. 

   Общо : 10268 лв. 

За календарната 2018 год. Община Никола Козлево е финансирала спортните клубове и  

проведените спортни мероприятия с общата сума от 34468 лв.  

По петнадесета точка от дневния ред – Относно промяна в състава на ПК 

„Административно – правно обслужване, законност и обществен ред, гори, социални 

дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и сигнали“ 

общински съвет – Никола Козливо от 28.03.2019г. 

Председателя на общински съвет Фераим Керим Сали предложи г-н Стефан Иванов 

Стефанов да заеме неговото място в ПК „Административно – правно обслужване, 

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

конфликт на интереси, жалби и сигнали“,  след като няма други предложения както и 

възражения по така направеното предложение 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. 1 от ЗМСМА  Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 46 

Определя за член на ПК „Административно – правно обслужване, законност и 

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

интереси, жалби и сигнали“ – Стефан Иванов Стефанов. 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 16:10 часа. 

 

  Председател……….. 

 Протоколчик:………..   /Фераим Керим Сали/ 

         /Е. Коджа Апти/ 


