
Протокол №19 от 27 октомври 2016 година   1 

 

   

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  
                                   № 19 
                                               27.10.2016 г.    
          Днес 27.10.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе десетата редовна сесия на Общински съвет Никола Козлево, обявено с покана . На 

заседанието присъстваха  13 съветника.  Присъстващи бяха още: Ешреф Реджеб, – кмет на 

община Никола Козлево, Иван Иванов – заместник кмет на община Никола Козлево, Феим 

Насъф – заместник кмет на община Никола Козлево, Мехмед Мехмед – кмет на село 

Хърсово,  Красимир Георгиев – кмет на село Цани Гинчево,  Мехмед Мехмедали – кмет 

на с. Пет могили,  Недрет Тефик – кмет на с. Крива река, Селяйдин Юсуф – кмет на село 

Църквица, Шинаси Иса -  кмет на  село Каравелово, Нежля Кямилова – юрисконсулт на 

ОбА, Петър Димитров – секретар на ОбА, Мешуря Мехмед – гл. счетоводител на ОбА, 

Севгин Ружди и Йордан Добрев. 

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.№  526 от 21.10.2016 г.,  № 529 от 26.10.2016 

г., № 530 от 27.10.2016 г., които са постъпили след заседание на комисиите. Поради броя и 

съдържанието на докладните съветниците единодушно решиха да направят последен 

компромис и да гласуват  докладни, които не са приети от комисиите на общинския съвет. 

          От общо гласували 13, с 13 гласа “за”,  0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” 

Общинския съвет прие докладните с  № 526 от 21.10.2016 г.,  № 529 от 26.10.2016 г., № 

530 от 27.10.2016 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. Докладна с Вх.№ 518 от 19.10.2016г.,  

2. Докладна с вх. № 519 от 19.10.2016 г., 

3. Докладна с вх. № 520 от 19.10.2016 г., 

4. Докладна с вх.  № 521 от 19.10.2016 г., 

5. Докладна с вх. № 522 от 19.10.2016 г.,  

6. Докладна с вх. № 523 от 19.10.2016 г.,  

7. Докладна с вх. № 524 от 19.10.2016 г.,  

8. Докладна с вх. № 525 от 19.10.2016 г.,  

9. Докладна с вх. № 526 от 21.10.2016 г., 

10. Докладна с вх. № 529 от 26.10.2016 г., 

11. Докладна с вх. № 530 от 27.10.2016 г., 

По Първа точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№518 от 19.10.2016 

година, за промяна на годишно арендно плащане на имоти, наети от “Лигнум Холдинг” 

АД. Председателят даде думата на председателя на водещата комисия, който  заяви че 

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

поименно гласуване.  

От общо гласували 13, по именно: 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                             - „за“ 
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     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

     Веселин Валериев Ангелов                  -„за” 

  с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 

8 от ЗМСМА и чл. 4.1. от Договор за аренда от 11.10.2010г. Общински съвет Никола 

Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №133 

1. Общински съвет Никола Козлево актуализира арендното плащане на „Лигнум Холдинг“ 

АД от 27 (двадесет и седем) лв./дка на 54 (петдесет и четири) лв./дка за следните имоти: 

 - имот № 016003 с площ от 336,328 дка в землището на с. Хърсово; 

 - имот № 040001 с площ от 307,312 дка в землището на с. Хърсово; 

 - имот № 011009 с площ от 250,405 дка в землището на с. Крива река; 

 - имот № 016051 с площ от 395,382 дка в землището на с. Ружица и 

 - имот № 023001 с площ от 563,426 дка в землището на с. Никола Козлево. 

 2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите действия 

за изпълнение на настоящото Решение. 

По Втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№519 от 19.10.2016 

година. 

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

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

поименно гласуване. 

От общо гласували 13, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                             - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

     Веселин Валериев Ангелов                  -„за”       

С 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21 

ал.1, т.6 и чл. 52 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, 

ал.1, ал.2 от Закона за публичните финанси при спазване разпоредбите на Закона за Държавния 

бюджет на Република България за 2016 г., във връзка с преизпълнение на приходната част от 

собствени приходи. Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №134 
 Общински съвет Никола Козлево извършва следните промени по плана за прихода и разхода: по 

пълна бюджетна класификация 

Дейност парагр

аф 

Наименование Увелич

ава 

прихода 

Увелича

ва 

разхода 

По Прихода     

Неданъчни приходи 24-06 Приходи от наеми на земя 55 000  

По Разхода     

Д/ст 2122 „Общинска 

администрация” 

10-15 Материали  15 000 
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Д/ст 2603 „Водоснабдяване и 

канализация” 

10-16 Вода, горива, ел.енергия  555 

Д/ст 2622 „Озеленяване” 10-30 Текущ ремонт  345  

Д/ст 2714 „Спортни бази за 

спорт за всички” 

10-20 Разходи за външни услуги  5 500 

 45-00 Субсидии и др. текущи 

трансфери за юридичeски. 

лица и организации 

 2 600 

 

Д/ст 2745 „Обредни домове и 

зали” 

10-15 Материали  1 000 

 42-14 Обезщетения и помощи по 

решения на ОбС 

 2 000 

Д/ст 2759 „ Други дейности по 

култура” 

10-11 Разходи за храна  16 000 

 10-98 Други некласифицирани в 

параграфи и подпараграфи 

 12 000 

  Всичко: 55000 55 000 

По Трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№520 от 19.10.2016 

година,  Относно актуализиране на бюджет 2016 год. по дейности и параграфи във 

връзка с включване на нови обекти за финансиране на капиталовите разходи за 2016 год.  

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

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

поименно гласуване. 

От общо гласували 13, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“въздържал се” 

     Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

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

т. 6 от ЗМСМА,  чл. 124 и чл. 125, ал. 1т.2, от ЗПФи и при спазване разпоредбите на ЗДБ 

на Република България за 2016 г.  Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №135 

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

по пълна бюджетна класификация. 

Дейност §§ Наименование 

Увелич

ение на 

плана  

Намале

ние на 

плана  

Намал

ение 

на 

плана  

по Разхода   РБ РБ МБ 

Дейност 2832 

„Служби и 

дейности 

поддърж. рем.и 

изгр. на пътища” 

51-00 Основен ремонт  
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По Четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№521 от 

19.10.2016 година относно прекратяване съсобствеността на поземлен имот № 011388 в 

местност „До село“ в землището на с. Никола Козлево, община Никола Козлево. 

  

Кърпежи на 

компрометираните участъци 

на пътната настилка по 

общински път SHU1102 /III – 

2073, Векилски – Никола 

Козлево/ Пет могили – Красен 

дол – Граница общ. (Никола 

Козлево – Нови пазар) – 

Мировци - /SHU2113/ с обща 

дължина 4,1718 км. 

- Участък от км. 4+517.18 до 

км. 6+437.18;      

- Участък от км. 10+503.45 до 

км. 11+732.45;     

- Участък от км. 12+280 до км. 

13+302.80 /разклон за с. 

Писарево  

 173 200  

Дейност  

2122„Общинска 

администрация”   

51-00  Основен ремонт  

 

 

  Основен ремонт на ДМА - 

ПВЦ Дограма кметство 

Вълнари 

7 200 

 

 

  Основен ремонт на ДМА-ПВЦ 

Дограма кметство Цани 

Гинчево 
 

3 000 

 

 

  Основен ремонт на ДМА-ПВЦ 

Дограма кметство Красен дол 

 

3 600 

 

 

Дейност 2603 

„Водоснабдява

не и 

канализация” 

51-00  Основен ремонт  

 

 

  Подмяна на водопроводни тръби 

ул. „Георги Димитров” 

с.Вълнари 

 

76 000  

 

66 000 

  Подмяна на водопроводни тръби 

ул. „Васил Йовчев” с.Хърсово 

77 400 
 

 

Дейност 2606 

„Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

ул.мрежа” 

51-00  Основен ремонт 

Ул.”Иван Вазов” с. Цани 

Гинчево 

 

 

2 000  

 

Дейност 2832 

„Служби и 

дейности 

поддърж.рем.

и изгр. на 

пътища” 

52- 05 Придобиване на стопански 

инвентар 

-Закупуване на 2 бр. Автоспирки 

 

 

 

4 000  

 

Дейност  

2122„Общинска 

администрация”   

52-04 Придобиване на транспортни 

средства  

– Закупуване на електромобил 

 

 

4 000 
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Председателят съобщи че със Заповед РД-15-121 на областния управител на област 

Шумен, Решение №125 от 22.09.2016 година е върнато за ново разглеждане от общинския 

съвет. Председателя на водещата комисия,  заяви че членовете на комисията нямат 

забележки към докладната, след което се пристъпи към поименно гласуване. 

От общо гласували 13, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 13 гласа „за“; 0 гласа „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 Никола Козлево с вх. № 94-00-835 от 15.04.2016 г. от страна на Димитър 

Митев Стоянов и Искра Милкова Христова с искане за прекратяване на съсобствеността, чрез 

изкупуване на дела на Общината. Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №136 
1. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, 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 поземлен имот № 011388 в местност „До село“ 

в землището на с. Никола Козлево, община Никола Козлево чрез продажба на 

съсобствениците на цена определена от независим оценител на стойност 1.750 лв. ( хиляда 

седемстотин и петдесет лева) 

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

решение. 

по Пета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№522 от 19.10.2016 година 

относно разпореждане с общинско имущество, а именно продажба на Урегулиран 

поземлен имот ІХ в кв.6 с.Крива река, общ.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. 

От общо гласували 13, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, 

ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 от ЗОС  във връзка с Чл.33, ал. 1 от Наредбата за     

придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на земя - частна 
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общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, Общински 

съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №137 

1.Да се продаде урегулиран поземлен имот –земя представляваща парцел ІХ от  кв.6  с 

площ от 1158 кв.м. с.Крива река, общ.Никола Козлево, при граници и съседи: от две 

страни улици; УПИ VІІІ-25; УПИ VІІ-32, АОС № 2409/15.07.2016 г. на собственика на 

законно построена върху нея сграда. 

2.Цена на имота определена от лицензиран оценител на стойност от 5 460,00 лв. 

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

настоящото решение. 

По Шеста точка от дневния ред приемане на Докладна с вх.№523 от 19.10.2016 година –  

относно отдаване под наем на общински терен от 35.00 м2 в УПИ- 

III,  в квартал 38 по плана на  с. Вълнари, община Никола Козлево. 

Председателят даде думата  на председателя на водещата комисия. Същият заяви, че 

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

поименно гласуване. 

От общо гласували 13, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“, във връзка с постъпило заявление 

в общинска администрация Никола Козлево с вх. № 94-00-2766 от 19.10.2016 г. от страна на 

Юзчан Орхан Абти и на  основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4 от ЗОС ичл.13 ал.2 от 

Наредбата за     придобиване и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №138 
1. Дава съгласие да се отдадат под наем след провеждане на публично оповестен търг за 

отдаване под наем 35 (тридесет и пет) квадратни метра, представляваща общински терен в 

УПИ - III в кв.38 по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, собственост на 

Община Никола Козлево, актуван с АОС №173 от 10.09.2008 г. с обща площ на имота 

9500 квадратни метра; 

2. Срок за отдаване от 3 (три) години; 

3. Начална тръжна цена от 45.50 лв. (четиридесет и пет лева и 50 ст.) месечно. 

4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проведе търг по реда на Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 

Никола Козлево като изготви и одобри необходимата за това документация, да назначи 

комисия по провеждане на търга, да определи размера на депозита за участие, както и да 

определи задължителните документи за участие и сключи договор за наем. 

По седма точка от дневния ред приемане на Докладна с вх.№524 от 19.10.2016 година. 

Относно разпореждане с общинско имущество, а именно продажба на Урегулиран 

поземлен имот ІІІ – общ. от кв. 17 по плана на  с. Църквица, общ. Никола Козлево. 

Председателят даде думата  на председателя на водещата комисия. Същият заяви, че 

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

поименно гласуване. 

От общо гласували 13, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

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

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.29, ал. 1, т.1 от Наредбата за 

придобиване и разпореждане с общинско имущество и с цел по-добро стопанисване на 

имотите общинска собственост и увеличаване приходите от продажба на общинско 

имущество, Общински съвет реши:                                 

                                                        РЕШЕНИЕ №139 

1. Да продаде чрез публичен търг с явно наддаване урегулиран поземлен имот  

ІІІ - общ. от кв. 17 с площ от 590 м2 с. Църквица, общ. Никола Козлево, собственост на 

Община Никола Козлево, актуван с АОС № 2445 от 21.09.2016 г., при граници и съседи: 

от две страни улици; УПИ ІІ -80, УПИ – IV-общ;   

       2.Начална тръжна цена след определяне от лицензиран оценител. 

3.Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението на настоящото решение. 

По осма точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№525 от 19.10.2016 

година. относно: Разпореждане с общинско имущество, а именно продажба на Урегулиран 

поземлен имот VІ-94 от кв. 26 с. Цани Гинчево, общ. Никола Козлево. 

Председателят даде думата  на председателя на водещата комисия. Същият заяви, че 

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

поименно гласуване. 

От общо гласували 13 по именно: 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

 С 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0  гласа “въздържали се” и на основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА и чл. 35, ал.1 от ЗОС във връзка с Чл.29, ал. 1, т.1 от Наредбата за придобиване 

и разпореждане с общинско имущество и с цел по-добро стопанисване на имотите 

общинска собственост и увеличаване приходите от продажба на общинско имущество        

РЕШЕНИЕ №140 

                   1. Да продаде чрез публичен търг с явно наддаване Урегулиран поземлен имот 

парцел VІ-94 от кв.26  с площ от 900 кв.м. с.Цани Гинчево, общ.Никола Козлево, при 

граници и съседи: от две страни улици; УПИ V-221, АОС № 2464/31.03.2014 г. 

       2.Начална тръжна цена определена от лицензиран оценител на стойност от 

4 240,00 лв. 
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3.Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението на настоящото решение. 

Преди да се пристъпи към девета точка председателя обяви 10 минути почивка. 

По девета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№526 от 21.10.2016 

година, относно приемане на Правила за отпускане на еднократна финансова помощ. 

Председателят даде думата  на председателя на водещата комисия. Същият заяви, че 

членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към 

поименно гласуване. 

От общо гласували 13, по именно: 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

 С 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0  гласа “въздържали се” и на основание чл. 21, ал.           

2, от ЗМСМА  

РЕШЕНИЕ №141 

1. Утвърждава правила за отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Определя за членове на комисията по чл. 4, ал.1 от Правилата: 

2.1 Нурай Ферудин Реджеб 

2.2 Галин Иванов Георгиев 

2.3 Фераим Керим Сали 

3.   Възлага на Кмета на община Никола Козлево да определи двама представители на   

администрацията на община Никола Козлево за членове на комисията по чл. 4, ал. 

1 от Правилата. 

По десета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№529 от 26.10.2016 

година, относно определяне на еднократно допълнително възнаграждение на кмета на 

Община Никола Козлево  

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

комисията нямат забележки към докладната. След което се пристъпи към по именно 

гласуване: 

От общо гласували 13, по именно: 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 
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 С 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0  гласа “въздържали се” и на основание чл. 21, ал.           

1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 27 от Вътрешните правила за заплати в общинска администрация на 

Община Никола Козлево. 

РЕШЕНИЕ №142 

Общински съвет Никола Козлево определя допълнително възнаграждение на кмета на 

Община Никола Козлево, към заплатата за месец октомври 2016 година в размер на 200.00 

/двеста/ лева. 

 По единадесета  точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№530 от 27.10.2016 

година, относно определяне на еднократно допълнително възнаграждение на заместник 

кметове и кметски наместници и кметове по населени места при   Община Никола 

Козлево  

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

комисията нямат забележки към докладната. След което се пристъпи към по именно 

гласуване: 

От общо гласували 13, по именно: 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

     Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                            - „за“ 

     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

     Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

 С 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0  гласа “въздържали се” и на основание чл. 21, ал.           

1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 27 от Вътрешните правила за заплати в общинска администрация 

на Община Никола Козлево, във връзка с реализирани икономии на ФРЗ към 30.09.2016 г. 

Общински съвет Никола Козлево, РЕШИ: 

РЕШЕНИЕ №143 

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА изменя годишния бюджет на община Никола 

Козлево, като определя обща сума в размер 2400 лв. за допълнително възнаграждение 

на заместник кметове на община Никола Козлево, кметове на населени места и 

кметския наместник на село Векилски в общината, която сума да бъде осигурена от 

неусвоени средства и икономии от фонд работна заплата в същия размер. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА определя допълнително трудово 

възнаграждение за кметовете на населени места в община Никола .Козлево за месец 

октомври 2016г в размер на 200 лева 

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава съгласие в рамките на приетото 

изменение на бюджета по т.1 в съответствие със задълженията му по чл.44, ал.1, т.5 от 

ЗМСМА кметът на община Никола Козлево да определи допълнително 

възнаграждение за месец октомври 2016г. на заместник кметове на община Никола 

Козлево и кметски наместници, в размер на 200 лева. 

. 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 16:00 часа. 

 

 

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

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


