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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  
                                   № 16 
                                               25.08.2016 г.    
          Днес 25.08.2016 г. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево. Присъстващи бяха още: 

Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Мехмед Мехмедали – кмет на с. Пет 

могили,  Гюнайдън Хамид; Красимира Каменова – кмет на  с. Красен дол, Недрет Тефик – 

кмет на с. Крива река, Шинаси Назиф  - кмет на с. Каравелово, Насъф Исмаил - кмет на с. 

Ружица, Мехмед Мехмед – кмет на с. Хърсово, Борис Добрев – кметски наместник на с. 

Векилски, Иван Иванов – заместник кмет на община Никола Козлево, На заседанието 

присъстваха  12 съветника. Отсъства Гюлшен Ахмед Ахмед 

    Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на 

кворум и предложи преди гласуването на дневния ред, общинските съветници да гласуват 

да се включи ли в дневния ред докладни с Вх.№ 473 от 23.08.2016г., № 474 от 23.08.2016 

г., № 475 от 23.08.2016 г.,  № 476 от 23.08.2016 г., № 477 от 24.08.2016 г., № 478 от 

24.08.2016 г., № 479 от 24.08.2016 г., № 480 от 24.08.2016 г., № 481 от 24.08.2016 г.,   

които са постъпили след заседание на комисиите.  

          От общо гласували 12 

 С 8 гласа “за” 

 С  0 гласа “против” 

 С  3 гласа “въздържали се” 

Общинския съвет прие докладните с  Вх.№ 473 от 23.08.2016г., № 474 от 23.08.2016 г., № 

475 от 23.08.2016 г.,  № 476 от 23.08.2016 г., № 477 от 24.08.2016 г., № 478 от 24.08.2016 

г., № 479 от 24.08.2016 г., № 480 от 24.08.2016 г., № 481 от 24.08.2016 г. да бъдат 

включени  в  дневния ред по реда на тяхното постъпване 

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов  откри заседанието и предложи 

следния дневен ред: 

1. Отговор на питане на Фераим Сали  

2. Преразглеждане на Решение № 93 по Протокол № 14 от 28.07.2016 

3. Докладна с Вх. № 455 от 09.08. 2016 г. 

4. Докладна с Вх. № 456 от 09.08. 2016 г. 

5. Докладна с Вх. № 457 от 09.08. 2016г. 

6. Докладна с Вх..№ 473 от 23.08.2016г.,  

7. Докладна с Вх. № 475 от 23.08.2016 г.,   

8. Докладна с Вх. № 476 от 23.08.2016 г.,  

9. Докладна с Вх. № 477 от 24.08.2016 г.,  

10. Докладна с Вх. № 478 от 24.08.2016 г.,  

11. Докладна с Вх. № 479 от 24.08.2016 г.,  

12. Докладна с Вх. № 480 от 24.08.2016 г.,  

13. Докладна с Вх. № 481 от 24.08.2016 г. 

          От общо гласували 12, с 12 гласа “за” ,с  0 гласа “против”, с  0 гласа “въздържали се” 

Общинският съвет прие  дневния ред. 

По Първа точка  Относно – Отговор на питане на Фераим Сали . 

Председателят предаде писменият отговор на кмета на община Никола Козлево, на 

Фераим Сали.   
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По Втора точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 474 относно - преразглеждане на 

Решение № 93 по Протокол № 14 от 28.07.2016 г. 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

комисията е приела без забележки докладната, след което се пристъпи към гласуване. 

От общо гласували 12 

 С 12 гласа “за” 

 С  0 гласа “против” 

 С  0  гласа “въздържали се” 

Във връзка със Заповед № РД 15 98/12.08.2016 г. но Областния управител на област 

Шумен и на основание чл.45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево взе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 104 

Общински съвет Никола Козлево отменя Решение № 93/28.07.2016 година по Протокол №  

14  от заседание на Общински съвет (ОбС) - Никола Козлево, проведено на 28.07.2016 г. с 

(депозиран в Областна администрация Шумен с вх. № 61 – 07-17/1 от 05.08.2016 г. ) 

 

По Трета точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 455 от 09.08.2016г. относно 

Актуализиране на бюджет 2016 год. по дейности и параграфи във връзка с включване на 

нов обект за финансиране на капиталовите разходи за 2016 год. Председателят даде 

думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че комисията е приела без 

забележки докладната, след това председателят даде думата на съветниците за мнения, 

становища и въпроси към докладната. След което се пристъпи към поименно гласуване. 

От общо гласували 12, по именно : 

     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

     Нурхан Осман Али                                 -“въздържал се” 

     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

     Иванка Господинова Иванова               -“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” 

С 11 гласа „за“; 1 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124 и чл. 125, ал. 1т.2, от Закона за публичните финанси; Общински 

съвет Никола Козлево прие: 

                                                        РЕШЕНИЕ № 105 

Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по разхода по пълна 

бюджетна класификация: 

 

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

по пълна бюджетна класификация. 

 

Дейност §§ Наименование 
Увеличе

ние на 

плана  

Намале

ние на 

плана  

по Разхода     
Дейност  2122„Общинска 

администрация”   
10-16 Вода, горива, ел.енергия 

 23 881 

 10-20 Разходи за външни услуги  49 000 
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Дейност  2122„Общинска 

администрация”   

52-01 

Придобива

не на 

компютри 

и хардуер” 

Сървър Общинска 

администрация 

2 321 

 

Дейност  2283”Превантивна 

дейност за намаляване на 

вредните последствия от 

бедствия и аварии”   

53-09 

„Придобив

ане на 

ДНМА” 

Изготвяне на технически 

проект на обект: 

”Почистване и корекция на 

река Хърсовска (Деребою), 

преминаваща през 

урбанизираната територия 

на с. Каравелово, община 

Никола Козлево, област 

Шумен” 

4 560 

 

Дейност 

2603„Водоснабдяване и 

канализация” 

51-00 

„Основен 

ремонт” 

Подмяна на водопроводни 

тръби ул. „Георги 

Димитров” с.Вълнари 

 

66 000  

 
2. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2016 год., съгласно приложение № 4 

По четвърта точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 456 от 09.08.2016г. относно 

приемане на  актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности при община Никола Козлево, Председателят 

даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че комисията е приела 

без забележки докладната, след това 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 12: 

   Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

     Нурхан Осман Али                                 -„за” 

     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

     Иванка Господинова Иванова               -“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” 

С 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, ал 1, т. 23 

от ЗМСМА и чл. 83, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с Указания  

БЮ № 4 от 08.07.2016 г. на Министерство на финансите, за подготовка и представяне на 

проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2017 г. и на 

актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г., Общински съвет Никола 

Козлево прие: 

                                                      РЕШЕНИЕ №106 

1. Приема актуализирана „Бюджетна прогноза за периода 2017 г. – 2019 год. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности” на Община 

Никола Козлево, съгласно Приложение № 8 към Указания  БЮ № 4 от 08.07.2016 г 

на МФ за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за за 2017 

г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г. 

2. Приема „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 

договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017-2019 

г” на Община Никола Козлево, съгласно Приложение № 6 б към Указания  БЮ № 4 
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от 08.07.2016 г на МФ за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на 

ПРБ за 2017 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г. 

3. Приема „Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по 

обслужване на заеми на база действащи договори за заеми и намерения за поемане 

на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2019 г.” на Община 

Никола Козлево, към Указания  БЮ № 4 от 08.07.2016 г на МФ за подготовката и 

представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 2017 г. и на актуализираните им 

бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г. 

По пета точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 457 от 09.08.2016г. Относно:  

Утвърждаване на разходи по бюджета за 2016 год. 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 12 : С 12 гласа  „за”, 0 гласа  „въздържал се” и  0 гласа  „против” и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в 

страната, ОбС Никола Козлево Общински съвет Никола Козлево прие: 

                                                    РЕШЕНИЕ №107 

Утвърждава разходи за командировки на Кмета на общината в размер на 30.00 лв. за 

периода от 01.04.2016 год. до 30.06.2016 год., които са направени на 02.06.2016 до 

02.06.2016 – Търговище и обратно –дневни  10.00 лв. и на 16.06.2016 до 16.06.2016 -  

София и обратно – дневни 20.00 лв. 

По шеста точка от дневния ред  Докладна с Вх.№473 от 23.08.2016г. относно 

приемане на Наредба 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 даде думата на председателят на 

водещата комисия. Същият заяви че комисията е приела без забележки докладната, след 

това председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 

докладната. След като нямаше въпроси по докладната, се пристъпи към  гласуване. 

От общо гласували 12, С 12 гласа  „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа  „въздържали се” и на 

основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищно образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното 

образование (обн. ДВ, бр. 46 от  17.06.2016г., в сила от  01.08.2016г., издадено от  

министъра на образованието  и науката),  Общински съвет – Никола  Козлево прие: 

                                                  РЕШЕНИЕ №108 

Общински съвет – Никола Козлево приема Наредба 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. 

По седма точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 475  от 23.08.2016г относно 

промяна на чл. 54, ал. 4, чл. 129 и създаване на нов член 131а от Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Никола 

Козлево.  

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

комисията е приела без забележки докладната, след това 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 12: С 12 гласа  „за”, 0 гласа  „въздържал се” и  0 гласа  „против” и на 

основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево приема 

                                                                РЕШЕНИЕ №109 

 Изменя съдържанието на разпоредбите на чл. 54, ал. 4, чл. 129 и създава нов чл. 

131а от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Никола Козлево, като новите текстове имат следното съдържание: 

Чл. 54. (4) Общинският съвет по предложение на Кмета на общината определя 

маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за 

една стопанска година без търг или конкурс на малоимотни или безимотни лица, жители с 
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постоянен или настоящ адрес на територията на общината, без задължения към община 

Никола Козлево по Правилник, приет от Общински съвет Никола Козлево. 

1. Цената за малоимотни и безимотни се определя от Общински съвет Никола 

Козлево. 

Чл. 56. Разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд се 

извършва по реда на настоящата наредба и в съответствие със Закона за общинската 

собствеността, а със земи, заети с овощни насаждения – по реда на гл. 12 от ППЗСПЗЗ. 

Чл. 129. (1) Който без законно основание  завземе общински имот, се наказва с 

глоба от 100 до 1500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.  

(2) Когато завзетият имот е със статут „земеделска земя“, глобата се определя в 

трикратният размер на най-високата наемна цена за съответното землище от последния по 

хронология публично оповестен и проведен от Община Никола Козлево търг за отдаване 

под наем на земеделски земи, умножена по площта на завзетата и обработвана земя от 

нарушителя, но не по-малко от минималната, предвидена в ал. 1. 

 Чл. 131а. За нарушения по чл. 129, чл. 130 и чл. 131, извършени от юридически 

лица и търговци, им се налага имуществена санкция в размерите на глобите, предвидени 

за физически лица в посочените административно-наказателни разпоредби. 

По осма точка от дневния ред Докладна с Вх.№476 от 23.08.2016г. относно 
Учредяване на право на ползване на сградите на СУ „Цанко Бакалов Церковски“ в с. 

Никола Козлево. 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

комисията е приела без забележки докладната, след това 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 12 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

     Нурхан Осман Али                                 -„за” 

     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

     Иванка Господинова Иванова               -“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” 

С 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от ЗОС, Общинския съвет прие: 

                                                    РЕШЕНИЕ №110 

 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 за ползване на СУ 

„Ц. Б.  Церковски“ в с. Никола Козлево за срок от 20 (двадесет) години следните имоти, 

находящи се в с. Никола Козлево, пл. № УПИ – I – 161, ул. „Гроздан Узунов“, снабдени с 

Акт за публична общинска собственост № 411 от 12.06.2009г. и Акт за публична 

общинска собственост № 2424 от 12.08.2016г.: 

 - масивна двуетажна сграда на СОУ: ЗП -  478 кв.м.; РЗП – 956 кв.м.; 

 - масивна двуетажна сграда, пристойка с 4 кл. стаи; ЗП – 229 кв.м.; РЗП – 458 кв.м.; 

 - масивна едноетажна сграда – спортна зала – ЗП – 339 кв.м.; 

 - масивна двуетажна сграда СУ „Ц.Б.Церковски“ от 1 до 4 клас със застроена площ 

от 272.00 кв.м., дворно място земя от 3000 кв.м. 

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

НРПРУОИ. 
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По девета точка от дневния ред Докладна с Вх.№477 от 24.08.2016г. относно изграждане 

на конструкция тип жере за доставка на интернет на с.Никола Козлево и с.Вълнари. 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

комисията е приела без забележки докладната, след това 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 12 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

     Нурхан Осман Али                                 -„за” 

     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

     Иванка Господинова Иванова               -“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” 

С 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА чл.14 , ал.1 и чл.8,  от ЗОС и във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба за 

придобиване и разпореждане с общинско имущество Общинския съвет прие: 

                                                    РЕШЕНИЕ №111 

1. В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост за 2016г. да бъде включено отдаване на част от общински имот 30 кв.м. УПИ 

І-спортен комплекс кв.2, по плана на село Никола Козлево за изграждане на конструкция 

тип жере за доставка на интернет на с. Н. Козлево и с. Вълнари. 

2. Общински съвет дава съгласие да се проведе публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на част от общински имот 30 кв.м. УПИ І-спортен 

комплекс кв.2, по плана на село Никола Козлево за изграждане на конструкция тип жере 

за доставка на интернет на с. Н. Козлево и с. Вълнари. 

 3. Срок за отдаване под наем – 60(шестдесет) месеца. 

4.Начална тръжна цена 100 лева (сто лева) месечно без ДДС. 

5. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите действия по 

изпълнение на Решението, съгласно Наредба за придобиване и разпореждане с 

общинско имущество. 

По десета точка от дневния ред Докладна с Вх.№478 от 24.08.2016г. относно 

Определянето на средищни училища на територията на Община Никола Козлево. 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

комисията е приела без забележки докладната, след това председателят даде думата на 

съветниците за мнения, становища и въпроси към докладната. След това председателят 

заяви че няма да участва в гласуването поради възможен конфликт на интереси тъй като 

същия изпълнява длъжността Директор на ОУ „Св. Климент Охридски“ село Пет могили. 

След като нямаше други въпроси към докладната се премина към  гласуване . 

От общо гласували 11, С  11 гласа “за”, 0 гласа  “против” и 0  гласа “въздържали се” и на 

основание чл.17,ал.1,т.3 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.53 ал.5 от ЗПУО в сила от 

01.08.2016 година Общинския съвет прие: 

.                                                    РЕШЕНИЕ №112 

1. Общински съвет Никола Козлево предлага на Министъра на образованието и 

науката да се запази статута на средищно училище на СУ „ Цанко Бакалов 

Церковски”- с. Никола Козлево за учебната 2016/2017 година в приетия списък 

на средищните училища в Република България с ПМС №84/06.04.2009г 

2. Общински съвет Никола Козлево предлага на Министъра на образованието и 

науката да се запази статута на средищно училище на ОУ„Христо Ботев” – 
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с.Църквица за учебната 2016/2017 година в приетия списък на средищните 

училища в Република България с ПМС №84/06.04.2009 година. 

3. Общински съвет Никола Козлево предлага на Министъра на образованието и 

науката да се запази статута на средищно училище на ОУ „Св. Климент 

Охридски” с. Пет могили за учебната 2016/2017 година в приетия списък на 

средищните училища в Република България с ПМС №84/06.04.2009г 

По единадесета точка от дневния ред Докладна с Вх.№479 от 24.08.2016 година, 

относно промяна в наименованията на институциите в системата на предучилищното 

образование в Община Никола Козлево  

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

комисията е приела без забележки докладната, след това 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 12  с  12 гласа “за”, 0 гласа  “против” и  0  гласа “въздържали се” и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМ и във връзка с чл.256 ал.1 от ЗПУО в сила от 

01.08.2016 год.,  Общински съвет – Никола Козлево реши  

.                                                    РЕШЕНИЕ №113 

1. Дава съгласие да се преименуват:  

1.1. Целодневна детска градина „Пролет“ в Детска градина  „Пролет“, с 

официален адрес и седалище на управление п.к. 9954 с. Ружица , община Никола 

Козлево, обл. Шумен, ул. ”Гроздан Узунов”   № 3. 

1.2. Целодневна детска градина „Щастливо детство“  в Детска градина  

„Щастливо детство“ , с официален адрес и седалище на управление п.к. 9942            

с. Каравелово, община Никола Козлево, обл. Шумен,  ул.”Чапаев” № 32. 

1.3. Целодневна детска градина „Радост“  в Детска градина  „Радост“ , с 

официален адрес и седалище на управление п.к. 9940 с. Пет могили, община 

Никола Козлево, обл. Шумен,  ул. „Васил Левски” № 3. 

        1.4. Целодневна детска градина „Слънчево детство“  в Детска градина  

„Слънчево детство“ , с официален адрес и седалище на управление п.к.9938 с. 

Крива река , община Никола Козлево, обл.Шумен,  ул. „Георги Димитров”  

№ 15. 

        1.5. Целодневна детска градина „Ален Мак“  в Детска градина  „Ален Мак“, 

с официален адрес и седалище на управление п.к. 9963 с. Вълнари, община Никола 

Козлево, обл.Шумен,  ул. „Христо Ботев” № 2а. 

        1.6. Целодневна детска градина „Здравец“  в Детска градина  „Здравец“ , с 

официален адрес и седалище на управление п.к. 9939 с. Църквица, община Никола 

Козлево, обл.Шумен,  ул. „Христо Ботев” № 10. 

        1.7. Целодневна детска градина „Зорница“  в Детска градина  „Зорница“ , с 

официален адрес и седалище на управление п.к. 9955 с. Никола Козлево, община 

Никола Козлево, обл.Шумен,  ул. „Гроздан Узунов” №6.   

2. Промяната в наименованието на Детските градини в Община Никола 

Козлево влиза в сила от 01.08.2016г. 

3. Възлага на Кмета на Община Никола Козлево  да предприеме всички 

необходими законови действия по изпълнение на приетото решение. 

По дванадесета точка от дневния ред Докладна с Вх.№480 от 24.08.2016г. 

ОТНОСНО: Разпореждане с общинско имущество частна общинска собственост, да се 

отдават под наем празни парцели, подходящи за складиране на инертни материали и 

домуване на механизация за зимното снегопочистване. 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

комисията е приела без забележки докладната, след това 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 12 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
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    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

     Нурхан Осман Али                                 -„за” 

     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

     Иванка Господинова Иванова               -“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” 

С 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ , общински съвет Никола 

Козлево реши:                                             

РЕШЕНИЕ №114 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС Общински съвет 

дава съгласие да се отдават под наем чрез търг празни парцели в регулация, подходящи за 

складиране на инертни материали и домуване на механизация за сумата от 200 лв. до 1 дка 

и 400 лв. над 1 дка., като парцелите да се отдават под наем за срок от една година. 

2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия по изпълнение на 

Решението, съгласно Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

По тринадесета точка от дневния ред Докладна с Вх.№481 от 24.08.2016г., относно 

учредяване на право на ползване на сградата на НЧ „Пробуда-1906“ в с. Никола Козлево. 

Председателят даде думата на председателят на водещата комисия. Същият заяви че 

комисията е приела без забележки докладната, след това 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 11 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

     Нурхан Осман Али                                 -„за” 

     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

     Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                               -“за” 

      Веселин Валериев Ангелов                  - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

  С 11 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ , общински съвет 

Никола Козлево реши:                                             

                                                РЕШЕНИЕ №115 

 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 за ползване на 

Народно читалище „Пробуда-1906“ в  с. Никола Козлево за срок от 20 (двадесет) години 

следният имот: 

 - масивна двуетажна сграда – читалище със застроена площ от 695 кв.м., построено 

на площад, находящо се в с. Никола Козлево, снабдено с Акт за частна общинска 

собственост № 4 от 10.01.1998г.  

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

НРПРУОИ. 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


