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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  Н И К О Л А  К О З Л Е В О                                       

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 
№15 от 31.08.2017 г. 

          Днес 31.08.2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе осмо редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2017 година. На 

заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – 

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

Иванка Найденова – директор „ФСД а АО“, Нежля Кямилова- юрисконсулт на община 

Никола Козлево, Севгин Ахмед- спец. Общинска собственост, Антония Колева -   Мехмед 

Мехмедали – кмет на с. Пет могили,  Недрет Тефик – кмет на с. Крива река,  Насъф Исмаил 

– кмет на с. Ружица, Борис Добрев – кметски наместник на с Векилски, също така 

директорите на всички детски градини и училища намиращи се на територията на община 

Никола Козлево. 

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на кворум – 

присъстват 13(тринадесет) съветника. Преди гласуване на дневния ред председателя на 

общински съвет Стефан Стефанов, констатира че има постъпили две докладни с Вх. № 254 

от 30.08.2017г. и Докладна с Вх. № 255 от 30.08.2017г.  

Председателя на общинския съвет предложи Докладна с Вх. № 254 от 30.08.2017г да се 

разгледа след оттеглянето на Докладна с Вх. № 234 от 08.08.2017г, и след.първа точка да се 

разгледа отговора на Питането от Нурхан Осман Али като втора точка да се разгледат 

докладни с Вх. № 239 и № 244 за да може Директорите на учебни заведения в община 

Никола Козлево да са свободни да вършат задълженията си.   

След което председателят на общински съвет предложи следния дневен ред,  

1. Отговор на Питане с вх. № 256 от 31.08.2017г. 

2. Докладна с вх. № 239 от 21.08.2017г. 

3. Докладна с вх. № 244 от 22.08.2017г. 

4. Докладна с вх. № 230 от 04.08.2017г. 

5. Докладна с Вх. № 234 от 08.08.2017г 

6. Докладна с вх. № 254 от 30.08.2017г. 

7. Докладна с вх. № 235 от 08.08.2017г. 

8. Докладна с вх. № 236 от 08.08.2017г. 

9. Докладна с вх. № 238 от 16.08.2017г. 

10. Докладна с вх. № 240 от 21.08.2017г. 

11. Докладна с Вх. № 241 от 22.08.2017г. 

12. Докладна с Вх. № 243 от 22.08.2017г. 

13. Докладна с Вх. № 245 от 22.08.2017г. 

14. Докладна с Вх. № 246 от 23.08.2017г. 

15. Докладна с Вх. № 247 от 23.08.2017г. 

16. Докладна с Вх. № 248 от 23.08.2017г. 

17. Докладна с Вх. № 249 от 23.08.2017г 

18. Докладна с Вх. № 250 от 24.08.2017г. 

19. Докладна с Вх. № 251 от 24.08.2017г. 

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.   

  

mailto:obankozlevo@mail.bg
mailto:asistenta@abv.bg


Протокол №15 от 31 август  2017 година   2 

По Първа точка от дневния ред – Отговор но питане с вх. № 256 от 31.08.2017г.- относно: 

Питане заведено в деловодството на община Никола Козлево с Вх. № 94-00-1921 от 

29.08.2017г. 

Председателят на общински съвет даде думата на Нурхан Осман Али, той заяви че е 

получил писмен отговор, който е входиран в деловодството на общински съвет Никола 

Козлево на 31.08.2017г. и поради тази причина заяви, че не е имал време до го разгледа и че 

за следващата сесия ще отговори дали отговора го задоволява.   

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №239 от 21.08.2017г.- 

относно: 

Предоставяне на информациите за готовността на учебните заведения за започване на 

учебната 2017г.- 2018г. 

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

същият заяви, че като обобщената така  и индивидуално подадената информация от 

учебните заведения е достатъчно изчерпателна и ясна, поради което предлага на общински 

съвет да я приеме. Председателя на общинския съвет Стефан Стефанов даде думата на  

Владимир Димитров Лазаров – общ. съветник, който попита какво е положението на 

площадката в Никола Козлево, която многократно е вече тема на обсъждане. Уведомена ли 

е фирмата изпълнител на проекта и докъде е стигнал ремонта на класните стаи? Иван 

Иванов – зам. кмет на община Никола Козлево обясни, че за въпросната площадка 

министерството на образованието и културата е уведомена три пъти с уведомителни писма 

за състоянието също така и за опасностите които крие за децата, това че не може да се 

използва по предназначение. Той съобщи, че от министерството са се свързали с фирмата 

изпълнител на проекта, и че същата е поела ангажимента да я приведе в използваем вид до 

15 септември, в случай че не удържат на думата си зам. кмета заяви, че общината пак ще 

подаде оплакване до постигане на желания резултат. В този ред на изказване Стефан 

Стефанов подчерта че общината не е възложител на проекта. След изказването на Иван 

Иванов Катилиян Костадинов директор на СУ „Цанко Бакалов Церковски“ отговори, че 

както всяка година така и тази и да не е цялостен то се направи лек освежителен ремонт. 

Тази година училището няма такава финансова възможност средствата не достигат, но 

догодина се надяват на по – добър ремонт. Директора на ДГ „Слънчево детство“ с. Крива 

река попита кмета Ешреф Реджеб какво може да се направи с оградната стена на детската 

градина, също така с входната врата и гръмоотводите. Кмета на община Никола Козлево 

отговори, че за да се ремонтира въпросната ограда първо трябва пътя и канавките да се 

ремонтират. Той каза, че там основния проблем е стичането на водата последствие от 

падналите валежи, за входната врата каза че ще се ремонтира а за гръмоотводите ще се 

извика специализирана фирма която да направи съответните замервания и да монтира 

нужните гръмоотводи. След прекратяване на дебати се премина към  гласуване. 

След, което председателя на общински съвет даде думата на директорите, от които няма 

други допълнения по представената от тях информация. След което се премина към 

гласуване. 

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

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

РЕШЕНИЕ № 95 

Общински съвет – Никола Козлево приема следната информация за готовността на 

учебните заведения за започване на учебната 2017 – 2018 година: 

Образователната система на Община Никола Козлево е добре структурирана, с поддържана 

материална база, която създава необходимата среда, позволяваща на всяко дете да се 

развива, да се учи и да израства като здрава, интелектуално и морално изградена личност, 

мотивирана от своите желания, възможности и приоритети. 

През учебната 2017-2018 год. на територията на Община Никола Козлево ще  

функционират едно начално, три основни и едно средно училище и седем детски градини. 

УЧИЛИЩА: 

По вид училищата в община Никола Козлево са: едно средно училище, три основни 

училища и едно начално училище.  
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Предложени да бъдат средищни училища са: СУ „Цанко Бакалов Церковски” в  с. Никола 

Козлево, ОУ „Свети Климент Охридски” в с. Пет могили  и ОУ „Христо Ботев” в с. 

Църквица. 

Делегираните бюджети са сериозно изпитание за училищата от общината. Средствата от 

делегирания бюджет са крайно недостатъчни за съвременно обзавеждане на класните стаи 

и учебните кабинети. За тази година се очертават финансови проблеми в някои училища, 

защото размерът на средствата се определя от броя на учениците, а те постоянно намаляват. 

Осигуреност на отоплителния сезон:  

СУ „Цанко Бакалов Церковски”  в с. Никола Козлево: ▪ Закупени са 60 куб. твърдо 

гориво; 

ОУ „Христо Ботев” в с. Вълнари - Осигурени са ритмични доставки на природен газ; 

ОУ „Христо Ботев” в с. Църквица - Закупени са 55 куб. твърдо гориво; 

ОУ „Свети Климент Охридски” в с. Пет Могили - Закупени са 10 куб. твърдо гориво; 

НУ „Борис Първи” в с. Крива река закупени са 30 куб. твърдо гориво; 

Ремонтни дейности:  
Сградният фонд на петте училища е в сравнително добро състояние. Въпреки това има 

някои проблеми, решаването  на които предстои.  

СУ „Цанко Бакалов Церковски” в с. Никола Козлево:  
▪ ремонт на класните стаи 

▪ ремонта на компютърните кабинети  

▪ ремонт на вътрешни тоалетни помещения 

▪ спортната площадка не функционира и създава условия за злополуки, уведомено е 

Министерството на младежта и спорта 

ОУ „Христо Ботев” в с. Вълнари 
▪ направен е частичен ремонт на класните стаи и санитарните възли; 

ОУ „Христо Ботев” в с. Църквица 
▪ сградата няма нужда от сериозни ремонти; 

▪ недостиг  на помещения; 

▪ необходим е ремонт на оградата на училищния двор.   

ОУ „Свети Климент Охридски” в с. Пет Могили 
▪ направен е ремонт на класните стаи и тоалетните помещения. 

НУ „Борис Първи” в с. Крива река 
▪ сградата няма нужда от сериозни ремонти; 

▪ извършен ремонт на фасадата на училището и класните стаи; 

▪ изградена е нова канализация за отпадъчните води.  

Осигуреност с учебници, учебни помагала и задължителна документация за началото 

на учебната година: 
Във всички училища са доставени учебниците, учебните помагала и задължителната 

документация за началото на учебната година. 

Ресурсно обезпечение: 
СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево  необходим е ресурсен учител.  

ОУ „Христо Ботев” в с. Вълнари няма незает щат. 

ОУ „Христо Ботев” – с. Църквица няма незает щат. 

ОУ „Свети Климент Охридски” – с. Пет Могили няма незает щат. 

Видно от гореизложената информация, училищата на територията на община Никола 

Козлево са готови за започване на учебната 2017-2018 год. 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ: 
Осигуреност на отоплителния сезон:  

ДГ „Ален мак” с. Вълнари: осигурени са ритмични доставки на природен газ, като през 

месец септември ще бъде направена профилактика на парната инсталация 

ДГ „Зорница” в с. Никола Козлево има започната процедура по обществена поръчка за 

доставчик на пелети, като през месец септември ще бъде направена профилактика на 

парната инсталация 

ДГ „Здравец” в с. Църквица Осигурено е  твърдо гориво 
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ДГ „Радост” в с. Пет Могили има започната процедура по обществена поръчка за 

доставчик на пелети, като през месец септември ще бъде направена профилактика на 

парната инсталация 

ДГ „Слънчево детство” в с. Крива река Осигурено е  твърдо гориво 

ДГ „Пролет” в с. Ружица Осигурено е  твърдо гориво 

ДГ „Щастливо детство” в с. Каравелово Осигурено е  твърдо гориво 

Ремонтни дейности:  
▪ Сградният фонд на седемте детски градини е в сравнително добро състояние. Въпреки 

това има някои проблеми, на които решението им предстои  

ДГ „Ален мак” с. Вълнари: Направено е освежаване на помещенията  

ДГ „Зорница” в с. Никола Козлево Освежаване на помещенията, подмяна на казанче и 

подмяна на батерии в умивалните за децата, закърпено е стълбището на  входа на детската 

градина 

▪ Предстои ремонт на пързалките находящи се в  двора на детската градина 

▪ Монтирана  е нова готварска печка   

ДГ „Здравец” в с. Църквица По проект „Красива България” се извършва цялостен ремонт 

на сградата на детската градина 

▪ Ще бъде монтирана инсталация за централно отопление с топла вода в кухнята и 

сервизните помещения. Котела е на твърдо гориво, пелети и биомаса, а горелката е 

ретортна (самопочистваща) и изгаря пелети от дървесна и пшенична слама 

▪ Ремонтните дейности ще приключат до 15.09.2017 год.   

ДГ „Радост” в с. Пет Могили Освежаване на предвидените помещения  

▪ Поставен  е ламинат на занималнята на първа група 

▪ Осветлението на втори етаж напълно е подменено 

▪ Заменени са част от комарниците 

▪ Има започната процедура по обществена поръчка за доставчик на пелети, като през месец 

септември ще бъде направена профилактика на парната инсталация; 

ДГ „Слънчево детство” в с. Крива река 
▪ Освежаване на предвидените помещения, смяна на осветителни тела  

▪ Предстои да се подменят три  казанчета в тоалетните помещения, комарник,  да се 

направи част от оградата на двора на детската градина, измазване и почистване на комина 

ДГ „Пролет” в с. Ружица 
▪ Освежаване на предвидените помещения, кухненски блок с частичен кърпеж 

▪ Подмяна на вратата в кухненския блок 

▪ Предстои закупуване и монтиране на бойлер тип „Юнга“ в мокрото помещение на децата 

ДГ „Щастливо детство” в с. Каравелово 
▪ Освежаване на предвидените помещения 

▪ Смяна на осветителни тела 

Осигуреност с учебници, учебни помагала и задължителна документация за началото 

на учебната година:Във всички детски градини са доставени учебниците, учебните 

помагала и задължителната документация за началото на учебната година. 

Ресурсно обезпечение: 

ДГ„Ален мак” в с. Вълнари:  готвач; помощник възпитател – по заместване 

▪ учител – 1 бр. помощник възпитател – незает щат 

ДГ „Зорница” в с. Никола Козлево Няма незает щат  

ДГ „Здравец” в с. Църквица Няма незает щат 

ДГ „Радост” в с. Пет Могили Има един незает щат – учител  

ДГ „Слънчево детство” в с. Крива река Няма незает щат 

ДГ „Пролет” в с. Ружица Няма незает щат 

ДГ „Щастливо детство” в с. Каравелово Няма незает щат 

До започване на учебната 2017-2018 год. ще бъдат назначени липсващите кадри  в 

детските градини.  

Видно от гореизложената информация, училищата и детските градини на територията 

на община Никола Козлево са готови за започване на учебната 2017-2018 год.   
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По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 244 от 22.08.2017г.- 

относно: Предоставяне на информациите за реалните икономически резултати в системата 

на делегираните бюджети в общината за първото полугодие на 2017 година.  

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Нурхан Али, същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително 

становище по докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме, след 

неговото изказване Стефан Стефанов даде думата на Костадинов. Той заяви, че 

положението с бюджета на училищата е сериозен поради това че учениците намаляват. Той 

каза също, че се надява помощта към училищата да е по-осезателна. Иванка Найденова 

Директор - „ФСД и АО“ заяви, че е доволна от подадените информации и че средствата се 

усвояват както трябва. Тя добави също, че Никола Козлево и Пет могили училищата са 

надхвърлили фонд работна заплата. Стефан Стефанов като директор на ОУ „Свети Климент 

Охридски“ с. Пет могили обясни този преразход с увеличението на работните заплати на 

учителите, той заяви също че 79% от бюджета са средствата за заплати. След което 

Владимир Димитров Лазаров попита как стои въпроса с транспорта на учениците понеже 

миналата година е имало оплаквания. Катилиян Костадинов отговори, че с помощта на 

общинска администрация и усилията на кмета на общината СУ „Цанко Б.Церковски“ има 

чисто нов 35 местен автобус.  След направените разяснения и прекратяване на дебатите се 

премина към  гласуване. 

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

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

РЕШЕНИЕ № 96 

Общинският съвет – Никола Козлево  приема  информациите за реалните икономически 

резултати в системата на делегираните бюджети в общината за първото полугодие на 2017 

година. 

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 230 от 04.08.2017г.- 

Относно: отдаването под аренда или продажбата на земеделски земи общинска 

собственост. 

1. № 012049, с площ от 818,576 дка с НТП – нива; 

2. № 012051, с площ от 99,249 дка с НТП – нива и 

3. № 012052, с площ от 101,052 дка с НТП – нива. 

Председателят на общински съвет попита вносителя каква е неговата воля по докладната, 

отговори заместник кмета на община Никола Козлево – Иван Иванов че имат трето 

предложение и двете опции да се отхвърлят. 

След тези разяснения се даде думата на председателя на водещата комисия, Неджат Ахмед 

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала отрицателно  становище по 

първото предложение – отдаване под наем за срок от 20-25 години, същото отрицателно 

становище и по второто предложение – закупуването им. 

След, това думата поиска Владимир Лазаров който допълни, че комисията им е с такова 

становище поради това че това управление и този общински съвет са против тази практика 

от предишното управления – да се продава обработваема общинска земя, той заяви, че в 

такива случаи по добре да се отдадат под наем но не за такива дълги срокове, и предложи за 

такива насаждения нека да се предложат тези бивши пустеещи тераси които навремето 

също са били с овощни насаждения. След изказването на Лазаров кмета на община Никола 

Козлево Ешреф Реджеб обясни на присъстващите както и на съветниците в заседателната 

зала, че от миналата година насам в общинска администрация са постъпили две заявления 

от фирмата която представи инвестиционното си намерение. Той заяви, че също е против 

тази практика и подкрепя напълно становищата на комисиите, също така каза че е длъжен 

да информира общински съвет за това предложение. След направените разяснения и дебати 

се премина към поименно гласуване. 

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „въздържал се“ 

    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 -                 „против“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „против“  

От общо 13 присъствали с 10 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 2 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 97 

Общински съвет – Никола Козлево отказва отдаването под аренда и продажбата на 

земеделски земи общинска собственост. 

1. № 012049, с площ от 818,576 дка с НТП – нива; 

2. № 012051, с площ от 99,249 дка с НТП – нива и 

3. № 012052, с площ от 101,052 дка с НТП – нива. 

По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 234 от 08.08.2017г  

Относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

и чл. 33, ал.1 от НРПРУОИ – Председателят на общинския съвет, попита вносителя дали я 

отегля, който заяви че я отегля. 

По шеста точка от дневния ред -  приемане на докладна с вх. № 254 от 30.08.2017г.- 

Относно: : Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

и чл. 33, ал.1 от НРПРУОИ. 

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

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

нея, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. След неговото изказване кмета 

на общината Ешреф Реджеб поиска думата, той заяви, че не иска да пречи на малкия бизнес 

имайки в предвид колко е трудно и сложно в днешно време всичко. Също така добави, че 

много уважава такива смели хора и че ги подкрепя напълно. Председателя на общинския 

съвет Стефан Стефанов, попита, дали обществените тоалетни които попадат в местото 

което се предлага за продажба ще се бъдат запазени за ползване от населението на 

общината.  

Инвеститора Бисер Ангелов Митев отговори на въпроса свързан с тоалетните, той обясни 

че те няма да бъдат съборени от него, а ремонтирани изцяло на негови разноски, като има 

молба след ремонта общината само да ги подържа.    

Веселин Валериев Ангелов – декларира конфликт на интереси, тъй като бъдещия купувач 

ме е чичо и че няма да участва в гласуването. 

След направените разяснения и дебати 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“ 

    Иванка Господинова Иванова -    „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                  „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -         „не гласува“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
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    Нурхан Осман Али -                        „за“  

с 11 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 33, ал. 1 от НРПРУОИ, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 98 

Да бъде продадена земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ II в кв. 70 по 

плана на с. Никола Козлево с площ от 846 кв.м., снабдена с Акт за частна общинска 

собственост № 2452 на Бисер Ангелов Митев, собственик на построената върху нея сграда.  

По седма точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 235 от 08.08.2017г.- 

Приемане на решение за продажба и одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, 

частна общинска собственост с начин на трайно ползване „нива“ находяща се в землището 

на с. Вълнари,  община Никола Козлево, област Шумен.  

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

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

нея, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. Владимир Лазаров допълни че 

имайки предвид рогатия добитък колко мирише и след като този човек се препитава от този 

добитък редно би било да му се предостави възможността да си го изнесе извън селото 

така, че и жителите на с. Вълнари да не се оплакват от неприятната миризма. След 

направените разяснения  се премина към поименно гласуване. 

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -    „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                  „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -         „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „въздържал се“ 

с 10 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 №99 

1. 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 дава съгласие да се продаде чрез публичен 

търг с явно наддаване имот с № 109561 с площ от 1.309 дка в землището на с. Вълнари, 

община Никола Козлево, област Шумен 

2. Начална тръжна цена 1780 лв. (хиляда седемстотин и осемдесет лева) определена 

от лицензиран оценител. 

            3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 

на настоящото решение. 

По осма точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 236 от 08.08.2017г.-

приемане на решение за продажба и одобряване на пазарна оценка  на недвижим имот 

частна общинска собственост УПИ XXIV от кв. 38 с площ от 749 квадратни метра по плана 

на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен актуван с АОС № 2450 от 19.07.2017 

г. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Ахмед, същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително 

становище по докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. Преди 

гласуването Владимир Лазаров поиска 20 минутна почивка и след нея да се продължи със 

заседанието. Иванка Господинова, Гюлшен Ахмед и Веселин Ангелов помолиха 



Протокол №15 от 31 август  2017 година   8 

председателя да ги освободи поради лични ангажименти. След направените разяснения се 

премина към поименно гласуване.  

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -    „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                  „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -         „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „въздържал се“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

 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 № 100 

1. Общински Съвет Никола Козлево дава съгласие да се продаде УПИ XXIV от кв. 

38 с площ от 749 квадратни метра по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, чрез 

публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена 3600 лв. без ДДС. 

 2. Начална тръжна цена определена от лицензиран оценител на стойност от 3600 лв. 

(три хиляди и шестстотин лева) без ДДС. 

 3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 

на настоящото решение. 

По девета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 238 от 16.08.2017г.- 

Относно: Приемане на Информация за касовото изпълнение на бюджета и  сметките за 

средства от Европейския съюз на Община Никола Козлево към 30.06.2017 год.  

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. Тук думата се даде на 

Иванка Найденова – Директор на отдел „ФСД и АО“ тя направи нужните разяснения на 

общинските съветници по материала и приложенията към него.  

След направените разяснения се премина към поименно гласуване. 

От общо 10 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

 с 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и на основание чл.21, ал 1, т. 6  от 

ЗМСМА, чл. 137, ал. 6 от ЗПФ, във връзка с чл. 34, ал. 3 от Наредбата за съставяне на 

бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола Козлево, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 101 
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На основание чл.21, ал 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 137, ал. 6 от ЗПФ, във връзка с чл. 34, ал. 3 от 

Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола Козлево, Общински 

съвет Никола Козлево реши: 

1. Приема Информация за касовото на бюджета към 30.06.2017 г.  по приходи и разходи, 

съгласно Приложения - № 1 и Приложение № 2. 

2. Приема Информация за изпълнение на Разчета за финансиране на капиталовите 

разходи към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 3. 

3. Приема Информация за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз към 

30.06.2017 г. по приходи и разходи, съгласно обяснителна записка. 

По десета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 240 от 21.08.2017 година - 

Утвърждаване на разходи за командировки на кмета на община Никола Козлево за периода 

01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Ахмед, същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала 

положително становище по докладната, поради което предлага на общинския съвет да я 

приеме. След направените разяснения и прекратяване на дебатите се премина към  

гласуване. 

От общо 10 гласували поименно:   

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

с 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в страната,На основание чл.21, ал.1, 

т.23 от ЗМСМА,  общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 102 

Утвърждава разходи за командировки на Кмета на общината в размер на 180.00 лв./Сто и 

осемдесет лева/ за периода от 01.01.2017 год. до 30.06.2017 год., както следва: 

         от 03.02.2017 до 03.02.2017 - Пловдив  и обратно- дневни    20.00 лв. 

       от 09.02.2017 до 09.02.2017 -София и обратно- дневни          20.00 лв. 

       от 08.03.2017 до 08.03.2017 - Варна и обратно-дневни           10.00 лв.                                                  

            от 28.03.2017 до 28.03.2017 - Варна и обратно-дневни           20.00 лв.   

       от 05.04.2017 до 05.04.2017 - София и обратно-дневни          20.00 лв. 

            от 10.05.2017 до 10.05.2017 - Варна и обратно-дневни           20.00 лв. 

       от 02.06.2017 до 03.06.2017-  София и обратно-дневни          30.00 лв 

       от 12.06.2017 до 13.06.2017 – София и обратно-дневни         40.00 лв.          

По единадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 241 от 22.08.2017г.-

допълнение на Решение № 172 по Протокол № 23 от 29.12.2016 год. на ОбС – Никола 

Козлево. 

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

Неджат Ахмед, същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала 

положително становище по докладната, поради което предлага на общинския съвет да я 

приеме След направените разяснения се премина към  гласуване. 

От общо 10 гласували поименно:   

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 
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    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „въздържал се“  

с 9 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на основание чл. 52, ал. 3 във 

връзка с ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 9 от Наредба за 

създаване, управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията 

на Община Никола Козлево, Общински съвет Никола Козлево, реши: 

РЕШЕНИЕ № 103 

Общински съвет Никола Козлево допълва Решение № 172 по Протокол              № 23 от 

29.12.2016 год., както следва: 10. Товарен автомобил, марка Форд Транзит с 

регистрационен   № Н 3187 ВС. 

По дванадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 243 от 22.08.2017 

година, относно - Възстановяване на отчисления, внасяни по реда на чл. 64, ал. 1 от Закона 

за управление на отпадъците.   

Председателят на общински съвет даде думата на члена на водещата комисия, същият 

заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. Председателя попита 

защо има две номерации на проектите за решения? Заместник кмета Иван Иванов, му 

отговори че те са две защото второто решение е следствие на първото и затова ако не се 

приеме първото, няма да се приеме и второто. 

След направените разяснения се премина към поименно гласуване. 

От общо 10 гласували поименно:   

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

с 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 104 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Никола Козлево реши: 

 1. Със средствата, акумулирани в сметките по чл. 22 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. 

на Министъра на околната среда и водите  и с предвидените в Бюджет 2017г., приет с 

Решение № 4 по Протокол № 1 от 26.01.2017г. на Общински съвет Никола Козлево, 

средства да бъде закупен нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване. 

 2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да организира провеждането на 

обществена поръчка с предмет: „Закупуване на нов специализиран автомобил за 

сметосъбиране и сметоизвозване“. 

След приемане на Решение №104, Председателят на общински съвет даде думата на члена 

на водещата комисия, същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала 

положително становище по докладната, поради което предлага на общинския съвет да я 

приеме, след направените разяснения се премина към гласуване. 

От общо 10 гласували: с 10 гласа „за“ 0 гласа „въздържал се“ 0 гласа „против“ и на 

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

РЕШЕНИЕ № 105 



Протокол №15 от 31 август  2017 година   11 

В изпълнение на Решение № 105 по протокол№15 от 31.08.2017 година, възлага на Кмета 

на община Никола Козлево, чрез кметовете на гр. Силистра, гр. Шумен и гр. Добрич да 

подаде заявления до директорите на РИОСВ Русе, РИОСВ Шумен и РИОСВ Варна за 

изразходване на събраните финансови средства от банковата сметки по чл. 22 от Наредба № 

7 от 19.12.2013г. на Министъра на околната среда и водите с цел закупуване на нов 

специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване.  

По тринадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 245 от 22.08.2017 

год. за актуализиране на Капиталови разходи по бюджет 2017 год. по дейности и 

параграфи, във връзка с промяна на стойностни разчети на обекти. 

Председателят на общински съвет даде думата на члена на водещата комисия, същият 

заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. След направените 

разяснения се премина към поименно гласуване. 

От общо 10 гласували поименно:   

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „против“  

с 9 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 1 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 2017 г. общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 106 

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 2017 год.,  
По четиринадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 246 от 23.08.2017 

година, определяне на цени за извършване на услуги на физически или юридически 

лица от ОП „Никола Козлево“. 

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

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. Председателят на 

общинския съвет попита, дали транспортните услуги попадат в дейността на 

Дейност §§ Наименование 

Увеличе

ние на 

плана  

Намален

ие на 

плана  

по Разхода   СБС СБС 
Дейност 3322 „ 

Неспецилиз.училища, без проф. 

гимназии“ 

53-09 

Придобива

не НДМА 

Обследване за енергийна ефективност 

и сертифициране на обект ОУ "Св. 

Климент Охридски" с. Пет могили 

3 600  

Дейност 3322 „ 

Неспецилиз.училища, без проф. 

гимназии“ 

53-09 

Придобива

не НДМА 

Архитектурно заснемане, 

конструктивно становище и 

технически паспорт на обект ОУ "Св. 

Климент Охридски" с. Пет могили 

3 000  

Дейност 3322 „ 

Неспецилиз.училища, без проф. 

гимназии“ 

10-20 Разходи за външни услуги 

 6 600 

  Всичко: 6600 6600 
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предприятието. Отговори му Иванка Найденова, че това не е точно транспортни услуги, а е 

по скоро услуга с механизация. След направените разяснения се премина към поименно 

гласуване. 

От общо 10 гласували поименно:   

    Стефан Иванов Стефанов -           „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

с 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против и на основание На основание чл. 23, 

ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 2, от Правилника за организацията, 

устройството и дейността на Общинско предприятие „Никола Козлево", Общински съвет - 

Никола Козлево, реши: 

РЕШЕНИЕ № 107 

Транспортните услуги, предоставяни на физически и юридически лица с транспортните 

средства, предадени на ОП „Никола Козлево" да се извършват, както следва: 

1. За товарен автомобил марка ИВЕКО ДЕЙЛИ 50 Ц 11 - фургон с автовишка с 

регистрационен № Н 8468 ВВ - 20 (двадесет) лв./час без включен ДДС. Отчитането да се 

извършва от часа на излизане на автомобила от гаража до часа на прибиране на автомобила 

в гаража, вписани в пътния лист. 

2. За бордови товарен автомобил марка ФОРД ТРАНЗИТ с регистрационен № Н 1454 

ВС - 1 (един) лв./км без включен ДДС. Отчитането да се извършва по вписаните в пътния 

лист километри. 

3. За бордови товарен автомобил марка ФОРД ТРАНЗИТ с регистрационен № Н 3187 

ВС - 1 (един) лв./км без включен ДДС. Отчитането да се извършва по вписаните в пътния 

лист километри. 

4. За превоз на пътници с микробус ФОРД ТОРНЕО с регистрационен № Н 9069 АМ - 

1 (един) лв./км без включен ДДС. Отчитането да се извършва по вписаните в пътния лист 

километри. 

По петнадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 247 от 23.08.2017 

година – отдаване под наем на земеделски земи предоставени безвъзмездно право на 

ползване на НЧ „Христо Ботев – 1928“ с. Каравелово и НЧ „Петър Берон – 1928“ с. 

Църквица.  

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

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. След направените 

разяснения се премина към поименно гласуване. 

От общо 10 гласували поименно:   

    Стефан Иванов Стефанов -           „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „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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с 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 108 

1. Дава съгласие администрацията на община Никола Козлево да организира и проведе 

публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на земеделски земи на 

читалищата, подробно описани в приложение 1 към настоящото Решение. 

2. Срок на отдаване под наем: три стопански години – 2017г.- 2020г. 

- Начална тръжна цена - За имоти с площ до 50 дка – 50.00 лв./дка без ДДС 

3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия , 

регламентирани в чл. 61 и сл. от НРПУРОУ.   

По шестнадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 248 от 23.08.2017 

година. 

Относно: Предложение за допълнение на имоти в Решение №81 по Протокол 12 от 

13.07.2017 на Общински съвет Никола Козлево  

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

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. След направените 

разяснения се премина към поименно гласуване. 

От общо 10 гласували поименно:   

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

с 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСMА, чл.8, ал.4, чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.54, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане на общинско имущество и с цел по-добро стопанисване на 

имотите общинска собственост и увеличаване приходите от наеми на общинско имущество, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 109 

1. Допълва следните имоти  (Приложение 2) към списъка приложен към Решение  

№ 81 по Протокол 12 от 13.07.2017 на Общински съвет Никола Козлево.  

Приложение 2 

имот № землище площ местност кат. АОС 

024006 Хърсово 63.215 Ак баир IV 120 

024007 Хърсово 80.348 Ак баир VI 1271 

024016 Хърсово 42.865 Ак баир VI 2357 

014018 Хърсово 20.976 Бадалък IV 2366 

000305 Пет могили 28.013 Топраклък III 786 

Общо 235.417  

1. Определя първоначалните тръжни цени, както следва: 

- За имоти с площ до 50 дка – 50.00 лв./дка без ДДС 

- За имоти с площ от 50 до 100 дка – 55.00 лв./дка без ДДС 

- За имоти с площ от 100 до 200 дка – 60.00 лв./дка без ДДС 

2. Срок на отдаване – три стопански години считано от 01.10.2017 до  

30.09.2020 г. 

3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички  

необходими действия по изпълнението на настоящото Решение. 
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По седемнадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 249 от 23.08.2017 

година - Допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост, приета с Решение № 3 по Протокол № 1/26.01.2017 г. 

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

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала положително становище по 

докладната, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. След направените 

разяснения се премина към  гласуване. 

От общо 10 гласували:   

с 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против и на основание чл.21, ал.1, т.12 от 

ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 110 

Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост: 

1. В Раздел I„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи  

за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговските дружества, за ограничаване на вещни права или за предоставяне на концесия“ 

т.1 „Продажби и под наем „добавя: 

1. Продажби на поземлени имоти, както следва: 

 № по 

ред 
Населено място Имот площ АОС 

1 с. Вълнари УПИ XXIV в кв. 38 749 кв. м. 2450 

2 с. Никола Козлево УПИ II в кв. 70 846 кв. м. 2452 

3 с. Вълнари № 109561 1.309 кв. м. 2451 

1.2 Имоти, които ще бъдат отдадени под наем за три стопански години, както  

следва: 

имот № землище площ местност кат. АОС 

024006 Хърсово 63.215 Ак баир IV 120 

024007 Хърсово 80.348 Ак баир VI 1271 

024016 Хърсово 42.865 Ак баир VI 2350 

014018 Хърсово 20.976 Бадалък IV 2366 

000305 Пет могили 28.013 Топраклък III 786 

Общо 235.417  

2. Допълнението по т.1 да се отрази в Програмата за управление и разпореждане с  

имоти общинска собственост, приета с Решение № 3 по Протокол № 1/26.01.2017 г.  

По осемнадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 250 от 24.08.2017 

година приемане на информация за касовото изпълнение на бюджета на общинско 

предприятие „Никола Козлево“ към 30.06.2017г. 

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

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала отрицателно становище по 

докладната. Владимир Димитров Лазаров каза, че представения отчет е не задоволителен и 

много неясен поради тази причина водещата комисия както и останалите комисии са с 

отрицателно становище. След направените разяснения и дебати се премина към поименно 

гласуване. 

От общо 10 гласували поименно:   

    Стефан Иванов Стефанов -          „въздържал се“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „въздържал се“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „въздържал се“ 

    Нурхан Осман Али -                        „въздържал се“  



Протокол №15 от 31 август  2017 година   15 

с 6 гласа „за“; 4 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против, общински съвет Никола Козлево От 

общо 10 гласували и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.15 от 

Правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие 

,,Никола Козлево", общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 111 

Не приема отчета, подробния анализ на резултатите и доклада за дейността на 

предприятието на общинско предприятие „Никола Козлево“ за периода 01.04.2017 до 

30.06.2017г. 

По деветнадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 251 от 24.08.2017 

година. 

Относно: Изпълнение на Решение № 365 на Районен съд гр. Нови пазар по гр. дело № 537 

по описа на НПРС за 2005г.  

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

същият заяви, че комисията е разгледала докладната и е дала отрицателно становище по 

докладната. Вносителя на докладната предложи същата да бъде гледана на следващо 

заседания след като се уточнят всички въпроси свързани с изпълнението на Решение № 365 

на Районен съд гр. Нови пазар по гр. дело № 537 по описа на НПРС за 2005г 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 14:40 часа. 
 

 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


