
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/21-35, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 5 
11.01.2016 г. 

 

Днес 11.01.2016 г.  в заседателната зала на Община Никола Козлево 
се проведе извънредно заседание на Общински съвет Никола Козлево.  
След приключване работата на комисиите по докладни с Вх. № 221 от 
08.01.2016г. №222 от 11.01.2016г. от 16:00 часа се разгледа докладна с Вх. 
№ 223 от 11.01.2016. 
Присъстващи бяха още Ешреф Реджеб – кмет на Община Никола Козлево 
и Иванка Найденова – Директор  Дирекция „ФСД и АО“ . 
На заседанието присъстваха 12 съветника. Господин Веселин Валериев 
Ангелов беше уведомен за заседанието но отсъства. Председателят на 
Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на кворум  и 
престъпи към разглеждане на докладната: 

Докладна с Вх.№223 от 11.01.2016г. 

ОТНОСНО: Разпореждане с общинско имущество за отдаване под 

наем на част от имот – частна общинска собственост 60 кв.м. УПИ VI, 

кв.42  по плана на с.Никола Козлево . 

Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и 

въпроси към докладната. Господин Галин Георгиев попита къде точно се 

намира мястото което ще се дава под наем. 

Кмета на общината отговори че е приложена скица с №4 от 11.01.2016г. на 

която със зелен цвят е оказано точно местото което ще се отдава под наем. 

Господин Фераим Сали попита каква е цената на която се отдава частта от 

имота – частна общинска собственост 60 кв.м. УПИ VI , кв.42  по плана на 

с.Никола Козлево . 

Директора на дирекция Иванка Найденова отговори че началната тръжна 

цена е определена както следва 60 кв. м. по 1,30 лева – общо 78,00 лева 

начална тръжна цена. 

След като нямаше повече  въпроси се премина към поименно гласуване. 

От общо гласували 12, а именно : 

     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за”  
     Фераим Керим Сали                               -„за”   



     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

 

Общинския съвет прие : 

РЕШЕНИЕ №38 
    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14 , ал.7 и чл.8, ал.9, т.2  
от ЗОС и във връзка с чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредба за придобиване и 
разпореждане с общинско имущество, реши: 
1. В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2016г. да бъде включено част от общински имот 60 кв.м. 
УПИ VІ, кв.42 по плана на с. Никола Козлево за монтаж на преместваем 
метален павилион за производство и продажба на дюнер. 
2. Общински съвет дава съгласие да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на част от общински имот 60 кв.м. УПИ 
VІ, кв.42 по плана на с. Никола Козлево за монтаж на преместваем метален 
павилион за производство и продажба на дюнер. 
3.Срок за отдаване под наем – 5(пет) години. 
4.Начална тръжна цена 78 лева(седемдесет и осем лева) месечно без ДДС, 
сформирана на основание Решение №17 по протокол №1 от 12.02.2015г. за 
базисни цени, определени за период от 1 месец на квадратен метър площ, 
съобразно предназначението на обекта. 
 5.Възлага на Кмета на Общината последващите действия по изпълнение 
на решението при спазване разпоредбите на Закона и съобразно условията 
и реда за провеждане на публично оповестени търгове разписани в глава 
VІІ от Наредба за придобиване и разпореждане с общинско имущество. 

 
След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 

16:30 часа. 

 

 

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

/Марияна Василева/     /Стефан Стефанов/ 

 


