ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО
пл. „23-ти Септември” № 5 тел. 05328/21-38, факс: 05328 20 20,
е - mail : obankozlevo@mail.bg

ПРОТОКОЛ
№5
28.05.2015г.
Днес 28.05.2015 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево
се проведe редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево. Присъстващи бяха
още: Ебазел Назиф – кмет с.Пет могили, Недрет Джелил – кмет с. Вълнари; Красимир
Георгиев – кмет с.Цани Гинчево, Алтан Али – кмет с. Църквица; Стоян Радев –
кметски наместник с. Красен дол, Недим Ахмед – кмет на с.Крива река, Шинаси Назиф
- кмет на с.Каравелово, Шефкъ Ариф – кмет с. Хърсово, Айнур Ахмед- ВрИД Кмет на
с.Ружица, Турхан Каракаш - кмет на Община Никола Козлево, Весиле Али – заместник
кмет на община Никола Козлево, Петър Димитров – Секретар на общината, Татяна
Николова- Юрисконсулт на Община Никола Козлево , Афизе Сабахгил – Гл.специалист
„СД и ОбС”.
На заседанието присъстваха 10 съветника.
Председателят на Общинския съвет - Фахри Алиев констатира наличието на кворум,
откри заседанието и предложи следния дневен ред:
1. Актуализиране на бюджет 2015 год. по дейности и параграфи във връзка с
включване на нови обекти в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2015
год.
Докладва: Кмета на Общината.
2. Докладни.
Председателят на общинския съвет Фахри Алиев подложи дневния ред на
гласуване.
От общо гласували 10
С 10 гласа “за”
С 0 гласа “против”
С 0 гласа “въздържали се”
Общинският съвет прие дневния ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна с Вх.№ 75 от 20.05.2015г., относно: Актуализиране на бюджет
2015 год. по дейности и параграфи във връзка с включване на нови обекти в разчета за
финансиране на капиталовите разходи за 2015 год.

Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към
докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно гласуване.
От общо гласували 10 , а именно:
Фахри Салиев Алиев
-“за”
Фикрет Джелил Халил
-“за”
Бисер Ангелов Митев
-“за”
Бейтула Бейти Мехмедемин
-“за”
Юсуф Алиев Юдаимов
-“за”
Катилиян Костадинов Костадинов -“за”
Неджат Неджиб Ахмед
-“за”
Белгин Сайми Хасан
-“за”
Живко Христов Жеков
-“за”
Диян Радев Иванов
-„за”

Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 46
Във връзка с изменение в разчета за финансиране на капиталовите разходи за
2015 г ,на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124 и чл. 127, ал. 1 от Закона за публичните финанси и при спазване
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за
2015г.,Общински съвет Никола Козлево реши:
1. Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по разхода по
пълна бюджетна класификация.
Дейност
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Целодневни детски градини 2311
Целодневни детски градини 2311
ОбА 2122
Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища 2832
Служби по кадастър, геодезия и
регистрация на недвижимата собственост
2602
Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа 2606
Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и
регионалното развитие 2619
ОбА 2122
ВиК 2603

Дейност
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Увеличение
на плана

§§

Наименование

1015
5205
5309
5100

Материали
Придобиване на ДМА
Придобиване на НДМА
Основен ремонт

0
8500
0
1500

5309

Придобиване на НДМА

189600

Намаление
на плана
-8500
0
-205600
0
0

5309

Придобиване на НДМА

7500

5309

Придобиване на НДМА

7000

0
0

5201
5100

§§

Придобиване на ДМА
Основен ремонт
ВСИЧКО:

Наименование

0
10
214110

Увеличение
на плана

-10
0
-214110

Намаление
на плана

Други дейности по вътрешната сигурност
1239
Други дейности по вътрешната сигурност
1239

1020

Външни услуги

5201

Придобиване на ДМА
ВСИЧКО:

0

-1000

1000

0

1000

-1000

2. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните
обекти с капиталови вложения за 2015 год., съгласно приложение № 4

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ДОКЛАДНИ:
Докладна с Вх.№76 от 20.05.2015г., относно: Утвърждаване на разходи по бюджета
за 2015г.
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към
докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към гласуване.
От общо гласували 10
С 10 гласа “за”
С 0 гласа “против”
С 0 гласа “въздържали се”

Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 47
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировки в страната, Общински съвет Никола Козлево реши:
1. Утвърждава разходи за командировки на Кмета на общината в размер на
579.25лв. за периода от 01.01.2015г. до 31.03.2015г.

Докладна записка с Вх.№77 от 20.05.2015г., относно: Извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия
Шумен през м. юни 2015 год.
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към
докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно гласуване.
От общо гласували 10 , а именно:
Фахри Салиев Алиев
-“за”
Фикрет Джелил Халил
-“за”
Бисер Ангелов Митев
-“за”
Бейтула Бейти Мехмедемин
-“за”
Юсуф Алиев Юдаимов
-“за”
Катилиян Костадинов Костадинов -“за”
Неджат Неджиб Ахмед
-“за”
Белгин Сайми Хасан
-“за”
Живко Христов Жеков
-“за”
Диян Радев Иванов
-„за”

Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 48
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал.3 и ал.5 от
Закона за водите, Общински съвет Никола Козлево:
1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия Шумен през м. юни
2015 год.
2. Определя за представител на Община Никола Козлево в извънредното
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия Шумен
през м. юни 2015 год. - Турхан Фахредин Каракаш – Кмет на Община Никола Козлево с
мандат до 30.06.2015 год.
3. При невъзможност за участие на определения по т. 2 представител в
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена
територия Шумен през м. юни 2015 год., той да бъде заместен от Весиле Юзеир Али –
зам.-кмет на община Никола Козлево.
4. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в извънредното
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия Шумен,
през м. юни 2015 год. да гласува „По своя преценка”.

Докладна записка с

Вх.№78 от 25.05.2015г., относно:

Предоставяне от Община Никола Козлево на
изградената техническа
инфраструктура: съоръжения и водопроводи на обект «Допълнително
водоснабдяване на с. Ружица» за стопанисване, поддържане и експлоатация на
дейставащия на обособената територия ВиК оператор - „В и К - Шумен“ ООД.
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към
докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно гласуване.
От общо гласували 10 , а именно:
Фахри Салиев Алиев
-“за”
Фикрет Джелил Халил
-“за”
Бисер Ангелов Митев
-“за”
Бейтула Бейти Мехмедемин
-“за”
Юсуф Алиев Юдаимов
-“за”
Катилиян Костадинов Костадинов -“за”
Неджат Неджиб Ахмед
- „за”
Белгин Сайми Хасан
- „за”
Живко Христов Жеков
-“за”
Диян Радев Иванов
-„за”

Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 49
На основание чл.21, ал. 1, т. 8
решение:

от ЗМСМА, Общинския съвет взема следното

1. Предоставя, за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация за срок до
сключване на договор по реда на чл.198о, ал.4 от ЗВ, на „В и К Шумен" ООД, във
връзка с § 9, ал.11 от ПРЗ към ЗИД на ЗВ, описаните по-долу активи – ВиК съоръжения
и водопроводи, публична общинска собственост, невключени в активите на оператора
„В и К Шумен" ООД, по приложения № 3 и № 3а, към окончателния протокол за
разпределение на собствеността по ал. 5 на §9 от ПРЗ към ЗИД на ЗВ, на обща стойност
890 456.86 лева, в това число придобити активи по реализирането на обект
„Допълнително водоснабдяване на село Ружица”, финансиран от МРРБ съгласно
Споразумение №РД-02-30-32 от 20.05.2014 г. – 890 456.86 лева, както следва:
- Помпена станция - с вкопан резервоар, потопяеми помпи с Q=4,15; H=37m§N=3,3 kW;
- Тласкател – с дължина L=2477 м-PEMRS 100-ф90/0.6, Q=4,1 n/сек.;
- Нов напорен водоем – с обем V=300 м3.
- Гравитачен водопровод (Гл. кл.I) с дължина L=1261 м. (от които 285 м с ф 140/1,0 РЕ
MRS 100, 976 m. – ф 125/1,0 РЕ MRS 100) до ОК 91, съществуващия водопровод ф 125
от вътрешната мрежа. Оразмерен е за Q=10,5 л/сек.
2. Одобрява изготвения проект на договор между Община Никола Козлево и В и К
оператора „В и К Шумен" ООД.
3. Упълномощава кмета на община Никола Козлево да подпише договора по т. 2.

Докладна записка с Вх.№81 от 23.05.2015г., относно: Отнемане на
пасища и мери предоставени за стопанисване на общинско предприятие.
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към
докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към гласуване.
От общо гласували 10
С 10 гласа “за”
С 0 гласа “против”
С 0 гласа “въздържали се”

Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 50
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и поради това, че общинското предприятие
не извършва дейност, Общински съвет Никола Козлево реши:
Отнема пасища и мери предоставени на общинско предприятие, съгласно Приложение
№1 към Правилника в Раздел 5 „Имущество на предприятието”, чл.24 и възстановява
управлението на същите от Общинска администрация.

Докладна записка с Вх.№82 от 27.05.2015г., относно: Приемане на
решение за одобряване на пазарни цени за продажба на недвижими имоти –частна
общинска собственост в землището на с. Каравелово, община Никола Козлево.
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към
докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно гласуване.
От общо гласували 10 , а именно:
Фахри Салиев Алиев
-“за”
Фикрет Джелил Халил
-“за”
Бисер Ангелов Митев
-“за”
Бейтула Бейти Мехмедемин
-“за”
Юсуф Алиев Юдаимов
-“за”
Катилиян Костадинов Костадинов -“за”
Неджат Неджиб Ахмед
- „за”
Белгин Сайми Хасан
- „за”
Живко Христов Жеков
-“за”
Диян Радев Иванов
-„за”

Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 51
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл. 45 ал. 1 от НАРЕДБАТА за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
ПРИЕМА
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО
ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ПАЗАРНИ ЦЕНИ:

-

За поземлен имот №105123 (едно нула пет едно две три) с начин на
трайно ползване „нива” ,м. „Кюпрюбаши”, ІІІ категория с площ 0,653дка
в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево – 630,00 лв.

(шестстотин и тридесет лева 0,00 ст.)
-

За поземлен имот №107233 (едно нула седем две три три) с начин на
трайно ползване „нива”, м. „Кара пунар”, ІІІ категория с площ 2,432дка
в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево – 2340,00 лв.

(две хиляди триста и четиридесет лева 0,00 ст.)
-

За поземлен имот №107235 (едно нула седем две три пет) с начин на
трайно ползване „нива”, м. „ Кара пунар”, ІІІ категория с площ 1,205дка
в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево– 1160,00 лв.

(хиляда сто и шестдесет лева 0,00 ст.)
-

За поземлен имот №104043 (едно нула четири нула четири три) с
начин на трайно ползване „нива”, м. „Арачалия”, ІІІ категория с площ
2,144дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево–

2070,00 лв. (две хиляди и седемдесет лева 0,00 ст.)

-

За поземлен имот №104084 (едно нула четири нула осем четири ) с
начин на трайно ползване „нива”, м. „Арачалия”, ІІІ категория с площ
0,423дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево–

410,00 лв. (четиристотин и десет лева 0,00 ст.)
-

За поземлен имот №102009 (едно нула две нула нула девет) с начин
на трайно ползване „нива”, м. „До село”,ІІІ категория с площ 4,122дка в
землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево– 3970,00 лв. (три

хиляди деветстотин и седемдесет лева 0,00 ст.)
-

За поземлен имот №110306 (едно едно нула три нула шест) с начин
на трайно ползване „нива”, м. „Чанакчийски път”,ІІІ категория с площ
3,774дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево–

3640,00 лв. (три хиляди шестстотин и четиридесет лева 0,00 ст.)
-

За поземлен имот №105127 (едно нула пет едно две седем) с начин
на трайно ползване „нива”, м. „Кюпрюбаши”,ІІІ категория с площ
2,309дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево–

2220,00 лв. (две хиляди двеста и двадесет лева 0,00 ст.)
Общински съвет Никола Козлево възлага на Кмета на Общината организирането на
процедурата, свързана с провеждането на търга за гореописаните имоти, както и
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
извършване на разпоредителните сделки.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри заседанието в 09,30 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:

/п/

/Мюлкие Ахмед/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/
/Фахри Алиев/

