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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 
№18 от 30.11.2017 г. 

 
          Днес 30.11.2017 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе единадесето редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2017 

година. На заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево,  

Иван Иванов – зам. кмет на община Никола Козлево, Иванка Найденова – директор „ФСД а 

АО“,  Севгин Ахмед- спец. Общинска собственост, Джемил Азиз – директор ОП Никола 

Козлево,  кметовете на кметствата по населени места и кметски наместник Борис Стоянов 

на с. Векилски, както и представителите на НЧ с. Никола Козлево, с. Пет могили и 

Векилски. 

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

присъстват 12 (дванадесет) съветника, като заяви че Иванка Господинова ще се присъедини 

към заседанието от първа точка, тъй като е оперирана и трудно се придвижва.  

Преди гласуване на дневния ред председателят на общински съвет Стефан Стефанов 

констатира за 6 ново постъпили докладни след заседанията на комисиите, имайки предвид 

недоволството на съветниците и правилника за работа на общински съвет Никола Козлево 

председателя предложи извънредна сесия за тях. И обясни още веднъж реда и начина за 

внасяне, разглеждане на постъпилите материали преди и след заседанията на постоянните 

комисии на общински съвет Никола Козлево. След направените предложения и обсъждане 

общински съвет насрочи извънредна сесия за 08.12.2017 година и заседания на постоянните 

комисии за 04.12.2017 година по определен час за всяка от тях. По молба на Кмета на 

община Никола Козлево докладни с вх. № 348 от 27.11.2017г и вх. № 351 от 28.11.2017г. 

бяха предложени за включване към дневния ред поради тяхната спешност, тъй като в 

момента се добива риба от общинския язовир в село Каравелово, от общо 12 гласували с 12 

гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“; 0 гласа „против“, докладните да се включат към дневния 

ред.  

След което председателят на общински съвет предложи следния дневен ред,  

1. Докладна с вх. № 313 от 09.11.2017г. 

2. Докладна с вх. № 314 от 09.11.2017г. 

3. Докладна с вх. № 315 от 09.11.2017г. 

4. Докладна с вх. № 317 от 10.11.2017г. 

5. Докладна с Вх. № 329 от 18.11.2017г 

6. Докладна с вх. № 330 от 18.11.2017г. 

7. Докладна с вх. № 331 от 19.11.2017г. 

8. Докладна с вх. № 332 от 00.11.2017г. 

9. Докладна с вх. № 338 от 00.11.2017г. 

10. Докладна с вх. № 339 от 00.11.2017г. 

11. Докладна с вх. № 342 от 00.11.2017г. 

12. Докладна с вх. № 348 от 00.11.2017г. 

13. Докладна с вх. № 351 от 00.11.2017г. 

От общо 12 присъстващи съветника с 12 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. № 313 от 09.11.2017 год. - относно 

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

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


Протокол №18 от 30 ноември  2017 година   2 

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

на с. Вълнари, общ. Никола Козлево, обл. Шумен. 

Председателят на общински съвет даде думата на Неджат Неджиб Ахмед, председател на 

водещата комисия същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че 

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

поименно гласуване. Иванка Господинова се присъедини към заседанието. 

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 -             „въздържал се“ 

    Нурхан Осман Али -                       „за“  

От общо 13 присъствали с 11 гласа „за“; 2 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 35, 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 № 131 

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

пълна бюджетна класификация. 

 

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №314 от 09.11.2017г.- 

относно: Определяне на допълнително възнаграждение на кмета на Община Никола 

Козлево за периода от 01.01.2017г до 30.09.2017г.   
Председателят на общински съвет даде думата на Неджат Неджиб Ахмед, председател на 

водещата комисия същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 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“ 

Дейност §§ Наименование 

Увеличени

е на плана  

Намаление 

на плана  

по Разхода   СБС СБС 

Дейност 2122 „Общинска 

администрация“ 

52-01 Придобиване на 

компютри и хардуер 

Закупуване на 5 броя 

компютърни системи за 

Общинска  

администрация 

 

 

3 000 

 

Дейност 2311 „Детски 

градини“ 

52-01 Придобиване на 

компютри и хардуер 

Закупуване на 7 броя 

лаптопи за Детски 

градини 
 

 

 

3 300 

 

Дейност 2122 „Общинска 

администрация“ 

10-20 

 

Разходи за външни 

услуги 
  

6 300 
  Всичко: 6 300 6 300 
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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.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 № 132 

 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 30.09.2017 година. 

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 315 от 09.11.2017г.- 

относно: Изменение и допълнение на Наредбата на общински съвет Никола Козлево за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Никола 

Козлево, приета с Решение № 68 по Протокол № 12 от 28 юни 2016г.   
Председателят на общински съвет разясни внесената от него докладна и имайки предвид 

предписанията на Окръжна прокуратура и предложението на общинския кмет на Никола 

Козлево се предлагат тези изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Никола Козлево. 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 гласували с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

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

РЕШЕНИЕ № 133 

Приема изменение и допълнение на Наредбата на общински съвет Никола Козлево за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Никола 

Козлево, приета с Решение № 68 по Протокол № 12 от 28 юни 2016 година както следва: 

 1.    Чл. 31, ал. 1 се изменя както следва: 

       „При възмездно разпореждане с имоти – частна общинска собственост, физическите 

или юридически лица, на които се прехвърля имота, заплащат на общината: данък върху 

стойността на прехвърляния имот, съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредбата 

за местните данъци на територията на община Никола Козлево“ 

2.  Чл. 37, ал. 4 се отменя 

3.  Чл. 66, ал. 2 се отменя 
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4.  Чл. 87, ал. 2 се отменя 

5.  В Чл. 74 се създават следните алинеи 

1. В случай, че участниците в търга потвърдят началната цена, но никой от тях не 

обяви следваща по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се 

закрива и внесените от тях депозити за участие се усвояват от община Никола 

Козлево. 

2. Когато на търга не се явят кандидати, той се обявява за непроведен, като за него се 

изготвя протокол в два екземпляра – по един за община Никола Козлево и  

общински съвет - Никола Козлево. 

3. Когато са проведени два неуспешни търга поради липса на интерес и е насрочен нов 

търг, Кметът на Общината след решение на общинския съвет може да намали 

първоначалната тръжна цена с до 15 на сто при всеки следващ търг, но не повече от 

45 на сто общо. 

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 317 от 

10.11.2017 година за определяне на допълнително възнаграждение на заместник кметове, 

кметове и кметски наместник в Община Никола Козлево.  

Председателят на общински съвет даде думата на Неджат Неджиб Ахмед, председател на 

водещата комисия същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че 

са дали положително становище по нея. Председателя на общинския съвет попита г-жа 

Иванка Найденова дали ще има допълнително възнаграждение за бившия кмет на село 

Цани Гинчево, кмета на общината отговори, че такова ще има.  

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

основание чл.21, ал.1, 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 № 134 

Определя допълнително възнаграждение на заместник кметове на община Никола 

Козлево, кметове на кметства и кметски наместник с. Векилски в размер на  1 (една) 

основна  месечна заплата, без клас прослужено време пропорционално на отработеното 

време към 30.09.2017 година. 

По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 329 от 17.11.2017 г  

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 2017г.- 2018 година. 

Председателят на общински съвет даде думата на Нурхан Осман Али, председател на 

водещата комисия същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че 

са дали положително становище по нея. След неговото изказване Владимир Димитров 

Лазаров допълни, че миналата година плана беше изпълнен успешно и населението не се 
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постави в усложнена ситуация така, че и за тази година общината ще се справи без 

проблеми със зимата. След 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 № 135 
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 2017 – 2018 година; 

 По шеста точка от дневния ред -  приемане на докладна с вх. № 330 от 17.11.2017г. 

приемане на програми  за развитие на читалищната дейност през 2018 година  в община 

Никола Козлево. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

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

положително становище по нея, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. 

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.12  от ЗМСМА, и чл. 26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните 

читалища, общински съвет Никола Козлево реши:  
РЕШЕНИЕ № 136 

1. Общински съвет  Никола Козлево приема годишна програма за развитие на 

читалищната дейност през 2018 година в община Никола Козлево. 

2. Упълномощава кмета да сключи договори, за обезпечаване на дейностите в 

одобрените програми на читалищата; 

По седма точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 331 от 22.11.2017г.- 

Относно: Обсъждане и одобряване на Доклад за междинна оценка на Общинския план за 

развитие на Община Никола Козлево 2014 г. – 2020 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 

нея, поради което предлага на общинския съвет да я приеме. 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. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 42, ал. 1 от Правилника за 

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

РЕШЕНИЕ №137 

Одобрява Доклад за междинна оценка на Общинския план за развитие на Община 

Никола Козлево 2014 г. – 2020 г., съгласно Приложение № 1.  

По осма точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 332 от 22.11.2017г.- 

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на общинско предприятие 

„Никола Козлево“ към 30.09.2017г. 

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

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

положително становище по нея, и предлага на вносителя Джемил Азис да направи 

разяснения по нея. Същия заяви че всичко е описано и няма нужда от допълнителни 

разяснения. Председателят на общинския съвет попита кмета на община Никола Козлево, 

каква е заплатата на управителя Джемил Азис и той отговори че е около 880 лева. След това 

той попита, дали управителят е получил ДМС и кмета отговори че е получил, но това ДМС, 

ще бъде възстановено. След направените разяснения и прекратяване на дебатите 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 -    „въздържал се“ 



Протокол №18 от 30 ноември  2017 година   6 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                  „въздържал се“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -         „въздържал се“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „въздържал се“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „въздържал се“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „въздържал се“ 

    Нурхан Осман Али -                        „въздържал се“  

От общо 13 гласували с 5 гласа „за“; 8 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 15 от Правилника за 

организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие ,,НИКОЛА КОЗЛЕВО" 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №138 

Общински съвет Никола Козлево не приема Информация за касовото изпълнение на 

Общинско Предприятие – „Никола Козлево“ към 30.09.2017 год. 

По девета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 338 от 23.11.2017г.- 

Относно: провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД  

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, и предлага на общински съвет да я приеме. 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, във връзка с чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

водите, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ №139 

Оправомощава Феим Мехмед Насъф – Заместник-кмет на Община Никола Козлево, 

да вземе участие в извънредното заседание като представител на Община Никола Козлево в 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен и да гласува по точките от дневния ред на 

извънредното заседание на Асоциацията на 18.12.2017 г., както следва: 

По т. 1. от дневния ред, относно: Съгласуване на План за стопанисване, 

експлоатация и поддръжка на Активите. 

Решение 1: Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен съгласува План за 

стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, изготвен от „ВиК-Шумен” ООД. 

–  „Въздържал се”. 

По т. 2. от дневния ред, относно: Приемане на решение за препоръчителен размер 

на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК-Шумен, в размер на 20 000 лв. 

Решение 2: Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен определя препоръчителния 

размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация за 2018 год. да бъде 20 000 лв. 

–  „Въздържал се”. 

 По десета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 339 от 

23.11.2017г.- Относно: Одобряване на окончателен проект на общ устройствен план (ОУП) 

на общ. 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 

нея, и предлага на общински съвет да я приеме. 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. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, общински съвет Никола Козлево 

реши:  

 

РЕШЕНИЕ №140 



Протокол №18 от 30 ноември  2017 година   7 

         Одобрява окончателният проект на ОУП на Община Никола Козлево, съгласно графичната и 

текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение. 

         Решението на Общинския съвет да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“, ако 

не е върнато за ново обсъждане или не е оспорено пред съответния административен съд, а ако е 

оспорено – след приключване на съдебното производство. 

        Одобреният ОУП да се публикува в интернет страница на община Никола Козлево. 

        Възлага на Кмета  на общината да представя за приемане от общинския съвет ежегоден 

доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината, съответно на населеното 

място или селищното образувание, и прави предложения за изменение на плана, ако такова 

се налага. 

 По единадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 342 от 

23.11.2017г.- Относно: 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 председателя на водещата комисия,  

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

нея, и предлага на общински съвет да я приеме. След направените разяснения и 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл. 124 и 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 №141 
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.,  

Дейност §§ Наименование 
Увелич

ение на 

плана  

Намале

ние на 

плана  

по Разхода   СБС СБС 

Дейност 2122 

„Общинска 

администрация 

53-09 ПП „Миграция на 

системата АКСТЪР 

ОФИС към 

сертифицирана версия“ 

2 000  

Дейност 2122 

„Общинска 

администрация“ 

10-20 

 

Разходи за външни 

услуги 

  

2 000 

  Всичко: 2 000 2 000 
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 По дванадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 348 от 

27.11.2017г.- Относно: Участие на общински съветници за осъществяване на контрол при 

улов и реализация на риба от яз. „Каравелово“ 

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, и предлага на общински съвет да я приеме. 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 №142 
Определя представители на общинския съвет за контрол на улова в язовир Каравелово: 

Неджат Неджиб Ахмед и Веселин Валериев Ангелов. 

По тринадесета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 351 от 

28.11.2017г.- Относно: Определяне на цени за реализация на уловената от яз. „Каравелово“ 

риба.  

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

същият заяви, че дава положително становище по нея, и предлага на общински съвет да я 

приеме. След направените разяснения и 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 гласували с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 2, предл.8  от Правилника за 

организацията, устройството и дейността на общинско предприятие „Никола Козлево“, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ №143 

1. Определя следните минимални цени за реализация на уловената в язовир 

„Каравелово“ риба със средства и инвентар на трети физически или юридически 

лица – търговци по смисъла на ТЗ, както следва: 

1.1. Бял амур – 4,00 лв./кг. с включен ДДС 

1.2. Шаран – 4,00 лв./кг. с включен ДДС 

1.3. Толостолоб – 1,50 лв./кг. с включен ДДС 

1.4. Таранка – 1,00 лв./кг. с включен ДДС 

2. Възлага на Директора на ОП „Никола Козлево“ да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на настоящето Решение. 

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

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


