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ПРОТОКОЛ № 15 
11.08.2016 г. 

 
Днес 11.08.2016 г. от 14:00 часа  в заседателната зала на Община Никола 

Козлево се проведе  извънредно заседание на Общински съвет Никола 
Козлево. На заседанието присъстваха 11 съветника. Себайдин Фикрет Ахмед 
и Ерджан Февзи Хасан отсъстваха по уважителни причини. На заседанието 
присъстваха още: Петър Димитров – Секретар на общината, Иван Иванов – 
заместник кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – заместник-кмет на 
община Никола Козлево, Иванка Найденова - Директор Дирекция „ФСД и 
АО“. 

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира 
наличието на кворум и предложи следния дневен ред на гласуване. 

1. Докладна с Вх. №454 от 9.08.2016г. относно Предоставяне на 
право на стопанисване и управление на обекти – публична 
общинска собственост 

2. Докладна с Вх. №458 от 10.08.2016г. 
3. Докладна с Вх. №459 от 10.08.2016г. 
4. Докладна с Вх. №460 от 10.08.2016г. 
5. Докладна с Вх. №462 от 11.08.2016г. 
От общо гласували 11 

 С 11 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. №454 от 9.08.2016г. относно 
Предоставяне на право на стопанисване и управление на обекти – публична 

общинска собственост. 

Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. 

Господин Димитров изрази становище: „ Замисъла на кмета на Община Никола 
Козлево е възстановяване и привеждане на язовирите в безопасно и безаварийно 
състояние, осъществявани на оперативно наблюдение и постоянен контрол върху 

водните обекти“. 

След като нямаше въпроси се премина към поименно гласуване: 

 От общо гласували 11 , а именно: 

     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20 -82, e – mail : 

obankozlevo@abv.bg 
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     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”  
     Веселин Валериев Ангелов                  - „за“  
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Галин Иванов Георгиев                        - „за“ 
С 11 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 
Общинския съвет прие: 
                                         РЕШЕНИЕ № 99 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от ЗОС, Общински 
съвет – Никола Козлево дава съгласие да бъдат предоставени безвъзмездно 
на Общинско предприятие „ Никола Козлево“ за стопанисване и управление 

следните язовири: 
1.1. Язовир с площ от 12, 835 дка., съставляващ ПИ № 303по плана за 

земеразделяне на с. Вълнари – Акт № 255 от 12.02.2008г. 
1.2. Язовир „Папурлук“ с площ от 17,206 дка., съставляващ ПИ № 220 по 

плана за земеразделяне на с. Хърсово – Акт № 261 от 15.05.2008г. 
1.3. Язовир „Башпунар“ с площ от 10,880 дка., съставляващ ПИ 000019 по 

плана за земеразделяне  на с. Църквица – Акт № 126 от 17.11.2003г. 

1.4. Язовир „ Башпунар“ с площ от 12,405 дка., съставляващ ПИ 000079 по 
плана за земеразделяне на с. Крива река – Акт № 127 от 17.11.2003г. 

1.5. Язовир Каравелово с площ от 101,240 дка., съставляващ ПИ 000370 по 
плана за земеразделяне на с. Каравелово – Акт № 125 от 17.11.2003г. 

1.6. Язовир Каравелово с площ от 195,772 дка., съставляващ ПИ 000139 по 
плана за земеразделяне на с. Красен дол – Акт № 124 от 17.11.2003г. 

1.7. Язовир с площ от 2,771 дка., съставляващ ПИ 305 по плана за 
земеразделяне на с. Вълнари – Акт № 254 от 06.02.2008г. 

1.8. Язовир с площ от 1,565 дка., съставляващ ПИ 302 по плана за 

земеразделяне на с. Вълнари – Акт № 258 от 06.02.2008г. 
2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по 

изпълнение на настоящото Решение. 

По втора точка от дневния ред Докладна с Вх.№458 от 10.08.2016г. относно 
Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси. 

След като нямаше въпроси се премина към поименно гласуване. Преди гласуването 
господин Сейнур Ахмедов помоли да бъде освободен да напусне заседанието  по 
уважителни причини. 
От общо гласували 10 , а именно: 
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     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“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”      
     Галин Иванов Георгиев                        - „за“ 
     С 10 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 
Общинския съвет прие: 
                                                РЕШЕНИЕ № 100 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински 
съвет -  Никола Козлево  
1. Дава съгласие Община Никола Козлево да кандидатства за безвъзмездна 
финансова помощ с проект "Реконструкция и рехабилитация на общински път 
SHU2101/III – 701, Тодор Икономово – Хърсово/Никола Козлево – Ружица – 
Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
2. Декларира, че дейностите по проект "Реконструкция и рехабилитация на 
общински път SHU2101/III – 701, Тодор Икономово – Хърсово/Никола Козлево – 
Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ съответстват на Общински 
план за развитие на Община Никола Козлево, както следва: 
Приоритет № 3 „Техническа и инженерна инфраструктура, Специфична цел № 1 
„Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, стимулираща 
развитието на конкурентноспособна общинска икономика, респективно доходите на 
населението”, Мярка № 1 „Подобряване параметрите и състоянието на 
транспортната инфраструктура с регионална значимост”, Подмярка № 1.2.  „Ремонт 
и реконструкция на участъци от четвъртокласна пътна мрежа”.  
3. Упълномощава Kмета на Община Никола Козлево да подготви и представи 
изискуемите документи, необходими за кандидатстване за безвъзмездна финансова 
помощ с проект "Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III – 
701, Тодор Икономово – Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в 

община Никола Козлево“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

По трета точка от дневния ред Докладна с Вх. № 459 от 10.08.2016г. относно 
Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г 

Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси. 
След като нямаше въпроси се премина към поименно гласуване. 
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  От общо гласували 10 , а именно: 

     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“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”      
     Галин Иванов Георгиев                        - „за“ 
     С 10 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

Общинския съвет прие: 
                                                РЕШЕНИЕ № 101 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет Никола Козлево 

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да кандидатства за безвъзмездна 
финансова помощ с проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи 
улици, съоръженията и принадлежностите към тях в с. Никола Козлево, с. Ружица и 
с. Хърсово – Община Никола Козлево“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

2. Декларира, че дейностите по проект "Реконструкция и рехабилитация на 
съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в с. Никола 
Козлево, с. Ружица и с. Хърсово – Община Никола Козлево“ съответстват на 
Общински план за развитие на Община Никола Козлево, както следва: 

Приоритет № 3 „Техническа и инженерна инфраструктура”, Специфична цел № 2 
„Изграждане, разширяване и поддържане на техническа инфраструктура, 

подобряваща жизнената среда”, Мярка № 1 „Създаване и прилагане на 
стратегически подход при управлението на техническата инфраструктура в 

общината”, Подмярка № 1.2.  „Рехабилитация на уличната мрежа в селищата, 
тротоари и др.”.  

3. Упълномощава Kмета на Община Никола Козлево да подготви и представи 
изискуемите документи, необходими за кандидатстване за безвъзмездна финансова 
помощ с проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, 
съоръженията и принадлежностите към тях в с. Никола Козлево, с. Ружица и с. 

Хърсово – Община Никола Козлево“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

По четвърта точка от дневния ред Докладна с Вх.№460 от 10.08.2016г.  

Относно : Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
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инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси. 
Господин Иванов разясни, че  към настоящия момент Община Никола Козлево има 
проектна готовност за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект 

"Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола 
Козлево, общ. Никола Козлево“. Проекта предвижда ремонт на покрив, външно 
саниране, смяна на дограма и други ремонтни дейности в сградата на начална степен. 

След като нямаше въпроси се премина към поименно гласуване. 

От общо гласували 10 , а именно: 

     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“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”      
     Галин Иванов Георгиев                        - „за“ 
     С 10 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 
Общинския съвет прие: 
                                                РЕШЕНИЕ № 102 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински 
съвет -  Никола Козлево 

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да кандидатства за безвъзмездна 
финансова помощ с проект "Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко 
Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г. 

2. Декларира, че дейностите по проект "Ремонт, оборудване и обзавеждане на 
СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево“ 
съответстват на Общински план за развитие на Община Никола Козлево, както 
следва: 

Приоритет № 2 „Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на 
човешкия капитал”, Специфична цел № 2 „Подобряване качеството на 
образованието”, Мярка № 1 „Модернизиране на сградния фонд и оборудването на 
училищата”.  

3. Упълномощава Kмета на Община Никола Козлево да подготви и представи 
изискуемите документи, необходими за кандидатстване за безвъзмездна финансова 
помощ с проект "Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов 
Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
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селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г. 

 
По пета точка от дневния ред Докладна с Вх.№462 от 11.08.2016г. относно 
Учредяване на право на ползване на сградата на НЧ „Светлина1929“ в с. Крива 

река. 

Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси. 
След като нямаше въпроси се премина към поименно гласуване. 

От общо гласували 10 , а именно: 

     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
     Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“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”      
     Галин Иванов Георгиев                        - „за“ 
     С 10 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 
Общинския съвет прие: 
                                                РЕШЕНИЕ № 103 
       1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.12, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет- 
Никола Козлево дава съгласие  да бъде предоставен безвъзмездно на Народно 
читалище „Светлина 1929“ в с. Крива река за срок от 20 / двадесет/ години следния 
имот сграда – читалище със застроена площ 240 кв.м., построено на площад, находящо 
се в с. Крива река, общ. Никола Козлево, снабдено с Акт за частна общинска 
собственост № 59 от 17.02.1998г.  

2. Възлага на кмета на общината да издаде Заповед по реда на чл. 12, ал. 2 от 
НРПРУОИ. 

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

ПРОТОКОЛЧИК:………..                             ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 
/Марияна Василева/                /Стефан Стефанов/ 
 


