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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 
№5 от 30.03.2017 г. 

          Днес 30.03.2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе трета  редовна сесия  на Общински съвет Никола Козлево за 2017 година. На 

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

заместник кмет на община Никола Козлево, Мехмед Мехмедали – кмет на с. Пет могили,  

Насъф Исмаил – кмет на с. Ружица, Красимира Каменова – кмет на с. Красен дол, Мехмед 

Махмуд кмет на село Хърсово, Борис Стоянов кметски наместник на село Векилски, Нежля 

Кямилова – юрисконсулт на ОбА,   Иванка Найденова - директор дирекция ФСД и АО, Севгин 

Ружди – специалист „Общинска собственост“,  Петър Димитров – секретар на община Никола 

Козлево, Йордан Добрев. 

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

присъстват 11(единадесет) съветника. Председателят констатира, че са постъпили шест 

докладни с вх. № 091 от 22.03.2017 г., вх. № 092 от 22.03.2017 г.,  вх. № 093 от 22.03.2017 г., 

вх. № 094 от 23.03.2017г., вх. № 95 от 23.03.2017г., вх. № 99 от 30.03.2017 година., след 

работата на комисиите и предложи те да бъдат гласувани дали да се включат в дневния ред. 

След като нямаше възражения за тяхното включване председателят на общински съвет 

предложи следния дневен ред:    

1. Отговор на питане с изх. № 47 от 24.02.2017г. 

2. Докладна с вх. № 52 от 28.02.2017г.  

3. Докладна с вх. № 65 от 07.03.2017г., 

4. Докладна с вх. № 059 от 02.03.2017г., 

5. Докладна с вх. № 064 от 06.03.2017г., 

6. Докладна с вх. № 070 от 09.03.2017г.,   

7. Докладна с вх. № 071 от 09.03.2017г., 

8. Докладна с вх. № 073 от 13.03.2016 г., 

9.  Докладна с вх. № 074 от 13.03.2017г., 

10.  Докладна с вх. № 080 от 16.03.2017г., 

11.  Докладна с вх. № 081 от 16.03.2017г., 

12.  Докладна с вх. № 082 от 17.03.2017г., 

13. Докладна с вх. № 088 от 22.03.2017г., 

14. Докладна с вх. № 089 от 22.03.2017г., 

15. Докладна с вх. № 091 от 22.03.2017г., 

16. Докладна с вх. № 092 от 22.03.2017г., 

17. Докладна с вх. № 093 от 22.03.2017г., 

18. Докладна с вх. № 094 от 23.03.2017г., 

19. Докладна с вх. № 095 от 23.03.2017г., 

20. Докладна с вх. № 099 от 30.03.2017г., 

с 11 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 глас а „въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево 

прие така предложения дневен ред.   

По Първа точка от дневния ред - относно: отговор на питане с изх. № 047 от 24.02.2017г. 

Кмета на община Никола Козлево отговори на съветник Нурхан Осман Али в писмен и устен 

вид. Съветника заяви, че доволен от отговора на своето питане. 

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 052 от 28.02.2017 година – 

Относно: Представяне на Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община 

Никола Козлево. 

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


Протокол №5 от 30 март 2017 година   2 

Председателят на общински съвет даде думата на водещата комисия, същата заяви, че няма 

забележки по представения материал. След което се пристъпи към гласуване:  

От общо гласували 11, с 11 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.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията 

от възобновяеми източници, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 39 

Общински съвет – Никола Козлево, приема представената Информация за изпълнение на 

Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Никола Козлево за отчетната 2016 година. 

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №065 от 07.03.2017 година -      

Относно приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на Община Никола Козлево за 2016 

година. 

Председателят на водещата комисия, Гюлшен Ахмед заяви, че няма забележки по докладната, 

и допълни че така както са отразени стойностите по приходната част е пределно ясно, че 

финансите на общината са много добри. Останалите комисии на общински съвет Никола 

Козлево подкрепиха становището на водещата комисия. След което се пристъпи към 

поименно гласуване:  

От общо гласували 11, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“отсъства” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

    Ерджан Февзи Хасан             -“отсъства” 

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

От общо гласували 11, с 11 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за 

публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г.,  общински съвет Никола 

Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №40 

На основание чл.21, ал 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140 от 

Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., Общински 

съвет Никола Козлево реши: 

1. Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. по приходи и 

разходи, съгласно Приложения - № 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б и 2-В. 

2. Приема Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г., съгласно 

Приложение № 3. 

3. Приема Отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз за 

2016 г. по приходи и разходи, съгласно обяснителна записка. 

По Четвърта точка от дневния ред приемане на докладна с вх. № 059 от 02.03.2017г.,        

Относно отчета за проведените културни прояви на територията на община Никола Козлево за 

2016 година. 

 Председателят преди да даде думата на водещата комисия поиска становище от вносителя. 

Вносителят на докладна с вх. № 59 заяви, че я оттегля.  

По Пета точка от дневния ред приемане на Докладна с вх. № 064 от 06.03.2017г – относно  

Приемане на решение за одобряване на пазарна цена за продажба на УПИ XVI – общ. от кв. 70 

по плана на  с. Никола Козлево, община Никола Козлево. 

Председателят даде думата на водещата комисия същата заяви, че членовете на комисията 

нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към поименно  гласуване. 
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От общо гласували 11, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„въздържал се” 

От общо гласували 11, с 10 гласа „за“; 1 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №41 
1. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински Съвет Никола Козлево 

дава съгласие за прекратяване на съсобственост, на пенсионерски клуб-сглобяема метална барака с 

панели тип сандвич от парцел XVI кв. 70 по плана на с. Никола Козлево актуван с АОС № 

2447, чрез продажба на съсобственика на цената определена от независим оценител на стойност 6000 

лв. (шест хиляди лева и 00 ст.) определената стойност е без ДДС. 

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

настоящото решение. 

 

По Шеста точка от дневния ред приемане на Докладна с вх. № 70 от 09.03.2017 година.  

Председателят преди да даде думата на водещата комисия поиска становище от вносителя. 

Вносителят на докладната – кмета но община Никола Козлево – Ешреф Реджеб заяви, че 

оттегля .  

 

По седма точка от дневния ред приемане на докладна с вх. №071 от 09.03.2017година. 

Относно  поправка на допусната терминологична неточност в Решение № 29 по Протокол № 2 

от 22.02.2017 година. 

Председателя на общинския съвет даде думата на председателят на водещата комисия,  

същата заяви, че няма забележки по материала, нямаше забележки и от останалите членове на 

общински съвет.   След което се пристъпи към  гласуване.                                     

От общо гласували 11 

С 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на основание чл.21, ал.2,  от 

ЗМСМА, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №42 

Текстовете на Решение № 29 по Протокол № 2 от 22.02.2017г. да се четат, както следва: 

1. Изразява предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот 

№000277, находящ се в землището на с. Хърсово, общ. Никола Козлево от пасища и 

мери на нива. Срокът на валидност на настоящото предварително съгласие е една 

година от влизане на решението в сила. 

2. Упълномощава Кмета на община Никола Козлево да предприеме действията, 

предвидени в чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за промяна на начина на трайно ползване на 

имот № 000277, находящ се в землището на с. Хърсово от пасища и мери на нива. 

По осма точка от дневния ред приемане на докладна с вх. № 073 от 13.03.2017 година, 

Относно: Промяна на наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на 

територията на община Никола Козлево. 

Председателят на общински съвет Никола Козлево даде думата на председателят на водещата 

комисия, същата заяви, че членовете на комисията нямат забележки към докладната. След 

което се, премина към  гласуване: 
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От общо гласували 11, по именно : 

С 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на основание чл.21, ал.2 ЗМСМА, 

Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №43 

1. Отменя чл.19  т.10  от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските 

училища на територията на община Никола Козлево. 

2. Отменя чл.19  т.12  от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските 

училища на територията на община Никола Козлево. 

3. Променя последната част от текста на чл.19 т.11, „2“ се заменя с „6“ и който 

става - Постоянен и настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите 

/настойниците/ - 6 точки. 

По девета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№074 от 13.03.2017 година, 

Относно: : Промяна на Наредба №2  приета с Решение № 2 по Протокол №1 на Общински 

съвет Никола Козлево, проведено на 06.03.2003 година. 

Председателя даде думата на председателят на водещата комисия, същата заяви че няма 

забележки по докладната. 

След което се, премина към  гласуване: 

От общо гласували 11, по именно : 

С 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на  основание чл.21, ал.2 ЗМСМА 

във връзка с чл.1 ал.2 от ЗМДТ  Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №44 

1. Отменя чл.2 ал.4 от Наредба №2 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево. 

2. Отменя чл.4 ал.1, т.4 и т.5 Наредба №2 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево; 

3. Променя размерът на глобите в чл.43 от Наредба №2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола 

Козлево, а именно: 

Бивш текст на чл.43 Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до 

намаляване или освобождаване от такса, цена на услуга или права, предоставяни от общината 

се наказва с глоба от 10 лв. до 500 лв., а юридическите лица и едноличните търговци с 

имуществена санкция в размер от 20 до 1000 лв. 

Нов текст на чл.43  

ал.1 Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 

освобождаване от такса, цена на услуга или права, предоставяни от общината се наказва с 

глоба от 10 лв. до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци с имуществена 

санкция в размер от 500 до 3000 лв. 

ал.2 Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 

освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и 

едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. 

 По десета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№080 от 16.03.2017 година,       

Относно: Одобряване на отразени като трансфери изплатени суми от бюджета на община 

Никола Козлево през 2016 г. по „Проект за реконструкция и рехабилитация на път IV – 70138” 

III-2073 Пет могили-Красен дол-граница община Никола Козлево”  

След разяснения по докладната, председателят даде думата на председателят на водещата 

комисия, същата заяви че членовете на комисията нямат забележки към докладната. След 

което се пристъпи към поименно  гласуване: 

От общо гласували 11, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
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    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на основание чл.21, ал.1, т.6  от 

ЗМСМА,  Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №45 
На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево реши: 

1. Общински съвет – Никола Козлево одобрява отразените като трансфер изразходвани 

средства в Отчета по Бюджета на община Никола Козлево за 2016 г. по направление 

както следва: 

1.1. Обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за управление изпълнението 

и отчитане на дейностите по проект ”Подобряване достъпа на населението и предоставяне на 

услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна 

инфраструктура” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони” на Програма за развитие на селските райони финансирана по договор №27/321/01256 

от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския Земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) в размер на 6881,28  лв. с ДДС /шест хиляди осемстотин осемдесет 

и един лева и двадесет и осем стотинки/. 

1.2. Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционен проект 

за реконструкция и рехабилитация на път IV – 70138” III-2073 Пет могили-Красен дол-граница 

община Никола Козлево” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони” на Програма за развитие на селските райони финансирана по договор № 

27/321/01256 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги 

за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 

за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския Земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) в размер на 10579,10  лв. с ДДС /Десет хиляди петстотин 

седемдесет и девет лева и десет стотинки/. 

По единадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№081 от 16.03.2017г.,       

Относно: Утвърждаване на разходи по бюджета за 2016 год.  

Председателя даде думата на председателят на водещата комисия Гюлшен Ахмед, същата 

заяви че това са съвсем малки разходи така че, комисията няма забележки по докладната.  

След като приключиха дебатите се пристъпи към  гласуване: 

От общо гласували 11, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

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

ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал.4 от ЗОС,  Общински съвет реши: 



Протокол №5 от 30 март 2017 година   6 

РЕШЕНИЕ №46 

На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево реши: 

1. Утвърждава разходи за командировки на Кмета на общината в размер на 210.79 лв. 

за периода от 01.07.2016 год. до 31.12.2016 год. 

        От 18.07.2016 до 18.07.2016 - София и обратно- дневни  20.00 лв. 

        От 05.08.2016 до 05.08.2016 - София и обратно- дневни  20.00 лв. 

        От 30.11.2016 до 01.12.2016 – София и обратно-дневни  40.00 лв. и  нощувка 130.79 лв. 

По дванадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№082 от 17.03.2017г.,       

Относно: Утвърждаване на суми за заплащане на общински съветници при участие в комисии 

на общинска администрация. 

Председателя даде думата на председателят на водещата комисия Гюлшен Ахмед, същата 

заяви, че няма забележки към докладна с вх. № 082. След изказването на председателя, се 

пристъпи към поименно гласуване: 

От общо гласували 11, по именно  

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”     

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

          Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, ал.1, т.6  от 

ЗМСМА, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №47 

На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА,  Общински съвет  Никола Козлево реши: 

1. Утвърждава сумата от 20.00 /Двадесет лева/ за изплащане на общински съветник, 

взел участие в комисия на Общинска администрация Никола Козлево. 

2. Сумите да бъдат изплащани на основание Справка от Председателя на съответната 

комисия. 

3. Разходът на средства да бъде отразен в дейност 2123 „Общински съвет”  в § 02- 08  

„ Обезщетения с характер на възнаграждение”. 

По тринадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№088 от 22.03.2017 год., 

Относно: Отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на Община 

Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2016 г. 

Председателя даде думата на водещата комисия същата заяви, че членовете на комисията 

нямат забележки по нея. След разяснения по докладната председателя предложи да се 

пристъпи към  гласуване: 

 От общо гласували 11, 

С 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал.5 от ЗООС, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №48 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал.5 от ЗООС, Общински 

съвет Никола Козлево реши: 

Приема Отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на Община 

Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2016 год., съгласно Приложение № 1.  

По четиринадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№089 от 22.03.2017г.,       

Относно: Отчет за изпълнението на „Програма за управление на отпадъците на  

територията на Община Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2016 год. 
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Председателя даде думата на водещата комисия, същата заяви, че няма забележки към 

докладна с вх. №089, след изказването на председателя на водещата комисия, преди гласуване 

председателят на ОбС Стефан Стефанов отбеляза, че съветник Веселин Валериев Ангелов 

напуска за кратко време залата и че ще се върне за следващата точка от дневния ред. След, 

което се пристъпи към  гласуване: 

От общо гласували 10, по именно  

С 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 9 от ЗУО,  Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №49 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал.9 от ЗУО, Общински 

съвет Никола Козлево реши: 

Приема Отчет за изпълнението на „Програма за управление на отпадъците на територията 

на Община Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2016 г., съгласно Приложение № 1.  

По петнадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№091 от 22.03.2017 год., 

Относно: Промяна на наредбата за управление на общинските пътища в община Никола 

Козлево. 
Председателя даде думата на председателят на водещата комисия, същата заяви, че няма 

забележки към докладна с вх. № 091, след изказването на председателя на водещата комисия, 

се пристъпи към  гласуване: 

От общо гласували 11,   

С 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на основание чл.21, ал.2 ЗМСМА 

Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №50 

1. Променя текста на чл.20  т.4  от наредбата за управление на общинските пътища в 

община Никола Козлево 

Бивш текст - Разрешението за специално ползване по ал. 3 е валидно за срок от една година. 

Нов текст - Разрешението за специално ползване по ал. 3 е валидно за срок от две години. 

2. Променя текста на чл.23  т.2  от наредбата за управление на общинските пътища в 

община Никола Козлево 

Бивш текст - Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от една година. 

Нов текст - Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от 6(шест) месеца. 

3. Променя текста на чл.23  т.4 т.4 от наредбата за управление на общинските пътища в 

община Никола Козлево. 

Бивш текст - Рекламното съоръжение с целия си габарит отстои най-малко на 3 м. от ръба на 

пътната настилка. 

Нов текст - Рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3(три) метра от 

ръба на пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната 

настилка е не по-малко от 5(пет) метра. 

По шестнадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№092 от 22.03.2017г., 

Относно: извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно 

лечение – Шумен” АД – гр. Шумен. 

Председателя даде думата на председателят на водещата комисия, същата заяви, че няма 

забележки към докладна с вх. № 092, след изказването на председателя на водещата комисия, 

се пристъпи към  гласуване: 

От общо гласували 11, по именно  

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“отсъства” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”     
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    Галин Иванов Георгиев                         -„въздържал се” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Ерджан Февзи Хасан                              -„отсъства“ 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

          Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 10 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 9 от 

ЗМСМА, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №51 

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в извънредното общо събрание на 

акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен на 07.04.2017 

год. от 10,00 часа, а при липса на кворум на 24.04.2017 год. от 10,00 часа. 

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

акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен -  Феим 

Мехмед Насъф – Заместник-кмет на Община Никола Козлево. 

3. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в извънредното общо събрание на 

акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен да гласува 

както следва: 

По т. 1. от дневния ред: Приемане на разработената от Съвета на директорите програма, която да 

съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане 

и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството. 

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на 

директорите програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на 

лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството. -ПРОТИВ 

По т. 2. от дневния ред: Промяна в състава на съвета на директорите. 

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на 

съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Елка 

Христова Савова, Лиляна Маринова Куздова и Атанас Георгиев Атанасов и избиране на нов тричленен 

съвет на директорите в състав: Лиляна Маринова Куздова, Атанас Георгиев Атанасов и Валери 

Михаилов  Белчински. – „ПРОТИВ” 

По т. 3. от дневния ред: Определяне мандата  на новоизбрания съвет на директорите.  

Проект на решение:  Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат 

на новоизбрания съвет на директорите.  –„ПРОТИВ”  

По т. 4. от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 

конто няма да бъде възложено управлението. 

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на 

съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни 

месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната 

месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие е Наредба № 9 от 

2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е 

възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не 

противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт. –  „ЗА”;  

По седемнадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№093 от  22.03.2017г., 

 Относно: Актуализиране на Капиталови разходи по бюджет 2017 год. по дейности и параграфи, във 

връзка с промяна на стойностни разчети на обекти. 

 

Председателя даде думата на председателят на водещата комисия, същата заяви, че няма забележки 

към докладна с вх. № 093, след изказването на председателя на водещата комисия, се пристъпи към  

гласуване: 

От общо гласували 11, по именно  

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 
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    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”     

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

          Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“   и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  

чл. 124и чл. 125, ал. 1т.2, от ЗПФ и при спазване разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2017г., 

Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №52 

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

пълна бюджетна класификация. 

 

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

капиталови вложения за 2017 год. 

По осемнадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№094 от  23.03.2017г., 

 Относно: Прекратяване съсобствеността на имот № 011389 с обща площ на имота 3.726 дка в 

землището на  с. Никола Козлево актуван с АОС № 2446. 

Председателя даде думата на председателят на водещата комисия, същата заяви, че няма забележки 

към докладна с вх. № 094, след изказването на председателя на водещата комисия, се пристъпи към  

гласуване: 

От общо гласували 11, по именно  

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”     

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

          Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

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

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и във връзка с постъпило заявление в общинска администрация 

Дейност §§ Наименование 

Увеличе

ние на 

плана  

Намален

ие на 

плана  

по Разхода   РБ РБ 

Дейност  3738 ”Читалища”   51-00 

Основен 

ремонт  

Ремонт НЧ "Г. С. Раковски" 

с.Ружица - Проект "Красива 

България" 

 

 

100 000 

Дейност 2311 „ Детски градини” 52-05 

Стопански 

инвентар 

Закупуване на професионални 

готварски печки за Детски 

градини – 4 броя 

 

14 400 

 

Дейност 3 322 „  

Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии „ 

 

10-15 

Материали 

Закупуване на спортни 

комплекти 

 

 

20 328 
 

Дейност 2122 „Общинска 

администрация” 

10-20 

 

Разходи за външни услуги 65 272 
 

  Всичко: 100 000 100  000 
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Никола Козлево с вх. № 94-00-835 от 15.04.2016 г. от страна на Искра Милкова Христова с искане за 

прекратяване на съсобствеността, чрез изкупуване на дела на Общината. Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №53 

          1. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински Съвет Никола Козлево 

дава съгласие за прекратяване на съсобственост на имот № 011389 с обща площ на имота 3.726 дка в 

землището на  с. Никола Козлево актуван с АОС № 2446, чрез продажба на съсобственика след 

определяне на цена от независим оценител.  

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

настоящото решение. 

По деветнадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№095 от  23.03.2017г., 

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 даде думата на председателят на водещата комисия, същата заяви, че няма забележки 

към докладна с вх. № 095, след изказването на председателя на водещата комисия, се пристъпи към  

гласуване: 

От общо гласували 11,  

С 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 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 реши: 

РЕШЕНИЕ №54 

          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: 

Одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на 

Община Никола Козлево 2014 г. – 2020 г. за 2016 година, съгласно Приложение №1  

По двадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№099 от  30.03.2017г., 

 Относно: Кандидатстване за финансиране с проект по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -

2020 г., за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища на язовири в землищата на 

селата Хърсово, Вълнари и Каравелово.   

Председателя даде думата на председателят на водещата комисия, същата заяви, че няма забележки 

към докладна с вх. № 095, след изказването на председателя на водещата комисия, се пристъпи към  

гласуване: 

От общо гласували 11,  

С 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“   и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и чл. 

21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №55 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Никола Козлево реши: 

  

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с 

проект за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища на язовири в землищата на 

селата Хърсово, Вълнари и Каравелово, по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, 

приоритетна ос: „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, процедура: „Мерки за 

въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“, Измерения по кодове: 

Измерение 1 – Област на интервенция – 087; Измерение 2 – Форма на финансиране – 01; Измерение 3 – 

Тип на територията – 07; Измерение 4 – Механизми за териториално изпълнение – 07.  

2. Упълномощава Kмета на Община Никола Козлево да подготви и представи изискуемите 

документи, необходими за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект по т. 1.  

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 13:30 часа. 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


