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П Р О Т О К О Л 
 

№ 22 

14.12.2016 г.  
Днес 14.12.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредна сесия на Общински съвет Никола Козлево. На заседанието присъстват 

Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – заместник кмет на община 

Никола Козлево, Мехмед Мехмедали – кмет на с. Пет могили, Ахмед Хабил Ахмед – кмет на 

с. Вълнари, Нежля Кямилова – юрисконсулт на ОбА, Петър Димитров – секретар на ОбА, 

Иванка Найденова - директор дирекция ФСД и АО и Севгин Ружди – специалист „Общинска 

собственост“.  
Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на 

кворум – присъстват 11(единадесет) от общо 13(тринадесет) съветника.  
Отсъстват Веселин Валериев Ангелов и председателя на комисията по “Бюджет и 

финанси, стопански дейност и туризъм, управление на общинска собственост и земеделие“-
Гюлшен Ахмед Ахмед.  

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов, попита кмета на община 
Никола Козлево – „Уважаеми господин Реджеб, тази сесия е извънредна и докладните са доста 

на брой, затова кажете кои от постъпилите докладни са приоритетни за администрацията за да 

се включат в дневния ред?“ Господин Реджеб заяви, че за него всички докладни са приоритет 
и затова държи те да се  
включат в дневния ред. След, което Стефан Стефанов предложи гласуване следния дневния 
ред:  

1. Докладна с Вх.№ 573 от 06.12.2016г., 

2. Докладна с вх. № 574 от 09.12.2016 г., 

3. Докладна с вх. № 575 от 09.12.2016 г., 

4. Докладна с вх. № 576 от 09.12.2016 г., 

5. Докладна с вх. № 577 от 09.12.2016 г., 

6. Докладна с вх. № 578 от 09.12.2016 г., 

7. Докладна с вх. № 579 от 09.12.2016 г., 

8. Докладна с вх. № 581 от 12.12.2016 г., 
От общо 11 съветника – 5 (пет) бяха “за”,  4 гласа “против” и 2 гласа “въздържал се”, с  

което дневния ред не се приема. Председателя обяви ново гласуване, тъй като докладните са 

важни не само за общинската администрация но и за жителите на общината. При новото 

гласуване, от общо гласували 11, с 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”, 

дневния ред беше приет. Госпожа Иванка Найденова – помоли докладна Докладна с вх. № 

584 от 14.12.2016 г. – също да бъде включена в дневния ред тъй като няма време до края на 

годината да се правят промени в капиталовата програма на общината.  
Председателя предложи да се гласува дали Докладна с вх. № 584 от 14.12.2016 г., да 

стане също част от дневния ред и от общо гласували 11, с 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 
гласа “въздържал се”, дневния ред беше приет окончателно, а именно:  

1. Докладна с Вх.№ 573 от 06.12.2016г., 

2. Докладна с вх. № 574 от 09.12.2016 г., 

3. Докладна с вх. № 575 от 09.12.2016 г., 

4. Докладна с вх. № 576 от 09.12.2016 г.,  
5. Докладна с вх. № 577 от 09.12.2016 г., 

6. Докладна с вх. № 578 от 09.12.2016 г., 

7. Докладна с вх. № 579 от 09.12.2016 г., 
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8. Докладна с вх. № 581 от 12.12.2016 г., 

9. Докладна с вх. № 584 от 14.12.2016 г.,  
По Първа точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№ 573 от 06.12.2016 година. 
След разяснения по докладната председателят даде думата на председателя на водещата 

комисия. Същият заяви че членовете на комисията нямат забележки към докладната, след 
което се пристъпи към гласуване.  
От общо гласували 11, с 11 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ общински 
съвет Никола Козлево, реши:  

РЕШЕНИЕ №159  
I. На основание чл. 21 ал.1 т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, Общински съвет – Никола Козлево приема 
допълнения в Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Никола Козлево, както следва:  
В глава втора на Наредбата се създава: Раздел VII „Данък върху таксиметров превоз 

на пътници“ със следните членове:  
Чл. 57. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък 

върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по 
таксиметров превоз на пътници.  

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на 
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.  

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение 

за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от 

кмета на община Никола Козлево по Закона за автомобилните превози.  
чл. 58 . (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници се 

определя в срока и границите, определени в ЗМДТ. За 2017 година годишния размер на 
данъка върху таксиметров превоз се определя в размер на 300 лв. /Триста лв./.  

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно 
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници.  

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров 
превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на 

действащия размер за предходната година.  
Чл. 59. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за 

автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за 

дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници.  

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с 
определянето на данъка.  

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени 
в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от 
настъпването на съответното обстоятелство.  

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се 
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на 

прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.  
Чл. 60. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход 

на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на 
таксиметров превоз на пътници.  

Чл. 61. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници 
е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по 
следната формула:  

ДДТГ = ГДТПП х БМ  , където  
12  
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ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 58, 

ал.1;  
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване 

на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.  
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се 
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:  

НВДТПП = ПГДТПП х БМ ,  
12  

Където НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз 
на пътници за текущата година;  

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници 
за текущата година;  

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване 
на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.  

Чл. 62. Данъкът по чл. 58 ал. 1 се внася преди получаване на издаденото разрешение 
по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.  

Чл. 63. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 61, ал. 1 се извършва по писмено 
искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс."  

В Преходни и заключителни разпоредби на Наредба 3 се създава:  
§. 17 (Нов с Решение №….. по Протокол № …… от ………..) ,,Таксиметров превоз 

на пътници” е понятие по смисъла на Закона за автомобилните превози.  
§. 18. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № …. по Протокол № .. 

от ………г. на Общински съвет – Никола Козлево и влиза в сила от датата на влизане в сила 
на Решението.  
По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№ 574 от 09.12.2016 година, 

относно отдаване под наем на свободни земеделски земи от общински поземлен фонд след 

проведените търгове. Председателят на общинския съвет попита какво налага намаляването на 

цените и дали е извършена проверка на всички включени имоти в списъка дали се обработват. 

Севгин Ахмед – специалист „Общинска собственост“ обясни, че въпросните ниви са 

проблемни, което означава, че тези имоти са трудно достъпни и не плодородни и не се 

обработват. Поради тези причини те следва да бъдат отдадени под наем на по-ниски цени след 

проведен търг. По време на обсъждането общинският съветник Веселин Валериев Ангелов се 

включи в работата на общинския съвет и общия брой на присъстващите съветници стана 12 

(дванадесет).  
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 12, 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”  
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 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на основание чл. 21, ал. 1,  
т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №160 
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1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за срок от една стопанска година земи с начин на трайно ползване – нива, 
имоти от общинския поземлен фонд както следва:  

имот № землище площ местност кат. АОС 

025001 Вълнари 8.764 ТИКЕНЛИК III 318 

025040 Вълнари 53.344 ТИКЕНЛИК III 2295 
      

017031 Вълнари 6.000 ЕСКИ БОСТАНЛЪК III 2360 
      

030001 Вълнари 15.608 ДЖАМИТОКАДЪ III 2428 

 Общо 83,716    

имот № землище площ местност кат. АОС 
      

010042 Крива река 31.026 КРАЙ СЕЛО VI 2303 
      

010092 Крива река 18.750 КРАЙ СЕЛО VI 2301 

010106 Крива река 15.326 КРАЙ СЕЛО VI 2302 

014002 Крива река 24.698 БАДЖА КУЛА VI 1734 

015007 Крива река 18.566 В СЕЛОТО VI 2300 

016013 Крива река 12.034 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК VI 1739 

016022 Крива река 20.990 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК VI 1741 

016029 Крива река 13.256 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК VI 1742 

041037 Крива река 24.405 СООДЖАК VI 2305 

 Общо 179.051    
      

имот № землище площ местност кат.  

000007 Никола Козлево 30.548 МАЛЪК ЕКИНЛИК IV 453 

000063 Никола Козлево 20.479 АРПАЛЪК V 462 
      

000065 Никола Козлево 11.710 АРПАЛЪК V 463 

011051 Никола Козлево 20.862 ДО СЕЛО IV 2311 

018001 Никола Козлево 16.156 ЧАИРАЛАН III 608 

022009 Никола Козлево 18.284 ГАБРАКА IV 2307 

022032 Никола Козлево 61.652 ГАБРАКА IV 2308 
      

 Общо 179.691    
      

имот № землище площ местност кат.  

015001 Хърсово 195.412 МАЛТАШИ VI 2409 

027001 Хърсово 11.149 ДО ЯЗОВИРА III 2055 

040006 Хърсово 12.450 ПАПУРЛУКА III 2066 

106088 Хърсово 11.183 КЪСЪРЕРЕКЛИК IV 2348 

 Общо 230.194    
      

имот № землище площ местност кат. АОС 

000159 Цани Гинчево 10.288 -------------- III 1093 

000186 Цани Гинчево 40.244 -------------- III 2325 

100204 Цани Гинчево 20.546 възст.ст.реал.гр. IV 2316 

 Общо 71.078    
      

имот № землище площ местност кат. АОС 

016031 Църквица 20.003 ЧАКЪЛЪК VI 2400 

023033 Църквица 18.300 КАРТАЛ VI 2342 

 Общо 38.303    
      

имот № землище площ местност кат. АОС 

000049 Красен дол 20.152 -------------- VIII 219 

 Общо 20.152    
      

имот № землище площ местност кат. АОС 

016052 Ружица 100.143 Кьок бостан VI 974 

037004 Ружица 39.189 Юртлук VII 1403 

037014 Ружица 48.447 Юртлук VII 2326 

037022 Ружица 32.474 Юртлук VII 2327 

042005 Ружица 25.145 Кулак IV 142 

 Общо 245.398    
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2. Определя първоначални тръжни цени от 30 (тридесет) лв./дка. 

3. Определя срок за отдаване на имотите под наем – 30.09.2017 г.  
4. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за изпълнение на 

настоящото Решение.  

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №575 от 09.12.2016 година 

относно одобряване на сума за изявени спортни успехи на ученик.  
Съветника Галин Иванов Георгиев, попита къде са приложенията към докладната – грамотите 

на спортиста след, което същите бяха предоставени от протоколчик на общинския съвет 

Емине Коджа Апти. Неджат Неджиб Ахмед – попита за коя община се състезава Фатих Ахмед 

Фаик, като председателя на общинския съвет му отговори, че той се състезава за спортен клуб 

регистриран в община Нови пазар, но е жител на община Никола Козлево и е ученик в СУ 

„Цанко Б. Церковски” с. Никола Козлево Председателя на водещата комисия по “Просвета, 

култура, младежки дейности, спорт и  
транспорт “, Ерджан Хасан заяви че членовете на комисията нямат забележки към докладната, 
и допълни, че талантливите деца трябва и е хубаво да бъдат поощрени. 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” 

Владимир Димитров Лазаров -“за” 

Иванка Господинова Иванова -“за” 

Фераим Керим Сали -“за” 

Неджат Неджиб Ахмед -“въздържал се” 

Ерджан Февзи Хасан -“за” 

Галин Иванов Георгиев -„за” 

Себайдин Фикрет Ахмед -„за” 

Нурхан Осман Али -“за” 

Веселин Валериев Ангелов -„за”  
С 11 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ общински съвет Никола Козлево 

реши:  
РЕШЕНИЕ №161  

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и постъпила докладна записка вх. № 20-
00-287 от 08.12.2016 г.от Катилиян Костадинов – Директор на СУ „Цанко Б. 
Церковски” с. Никола Козлево, Общинския съвет реши:  
1. Одобрява сумата от 500.00 /Петстотин/ лева, на ФАТИХ АХМЕД ФАИК, 

ученик в СУ „Цанко Б. Церковски” с. Никола Козлево, жител и живущ в с. 
Хърсово, ул. „Баба Тонка” № 15, за постигнати успехи в европейско 

първенство по карате.  
2. Разходът   на   средства   да   бъде   отразен   в   дейност   2122   „Общинска  

администрация” § 42 14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински 
съвет” в отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината.  

По Четвърта точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№ 576 от 09.12.2016 година 

относно предложение за актуализиране на месечни наемни цени за общинско имущество, след 

подробни разяснения, и обсъждане по докладната, председателят даде думата на водещата 

комисия. Председателя на общинския съвет предложи да се увеличи сумата за политически 

партии и синдикални организации от предложението на кмета от 0,60 лева на 1,00 лев на 

квадратен метър, тъй като партиите получават субсидии за това, а наема за жилища на 

граждани с установени жилищни нужди да се намали от предложеното 1,80 лева на квадратен 

метър на 1,20 лева на квадратен метър. Председателя на общинския съвет също заяви, че за 

него Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди не работи както 

трябва.  
По точка 3 от докладната Председателят попита, дали наемателите ще заплащат такса смет и 
как ще стане декларирането и заплащането на таксата? 
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Заместник кмета на община Никола Козлево – Иван Иванов, заяви че общинска 
администрация разполага със софтуер, който като обработи договора на наемателя веднага се 
начислява и такса смет за същия.  
Председателя попита, защо досега наемателите не са заплащали такса смет и дали е законно да 
се заплаща от наемателите тази такса. Г-жа Иванка Найденова - директор дирекция „ФСД и 

АО“, обясни че бившия кмет Турхан Каракаш е разпоредил да не се събира такава такса, но 
според нея тази такса е законна. Заместник кмета на община Никола Козлево Иван Иванов, 

също заяви че наемателя е ползвател на имота и трябва да заплаща такса смет.  
Членовете на комисията по “Бюджет и финанси, стопански дейност и туризъм, управление на 
общинска собственост и земеделие“ нямат забележки 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” 

Владимир Димитров Лазаров -“за” 

Иванка Господинова Иванова -“за” 

Фераим Керим Сали -“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 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ Общински съвет Никола Козлево 

реши:  
РЕШЕНИЕ №162  

на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17 от 
Наредбата за придобиване и разпореждане с общинско имущество и чл.35 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем:  

1. Приема следните базисни цени, определени за период от един месец на квадратен 

метър площ, съобразно предназначението на обекта и съответно прилежаща площи: 
 

 № 
Предназначение на обекта 

Месечна наемна  цена  на 
 ред квадратен метър площ   

     

 1. Магазини за хранителни и промишлени стоки,   

  кафе аперитиви, заведения за обществено  2.00 лв. 

  хранене и др.   

 2. Сгради наети с производствена цел  1.50 лв. 

 3. Здравни кабинети  1.00 лв. 

 4. Складове, закрити и открити  1.50 лв. 

 5. Гаражи  2.00 лв. 

 6. Терени за монтиране на бараки, будки и др.  1.50 лв. 

 7. Терени за поставяне на безалкохолни и кафе  
30.00 лв.   

машини 
 

    

 8. Клубове на политически партии и синдикални   

  организации, без упражняване на търговска  1.00 лв. 

  дейност   

 9. Административни дейности/офиси/  2.00 лв. 

 10 Жилища на граждани с установени жилищни  
1.80 лв.   

нужди 
 

    

 11 Жилища – ведомствени за специалисти  1.20 лв. 

 2.  За покриване на евентуални щети на наетата база наемателите да 
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внасят депозит в размер на 150.00/сто и петдесет / лева.  

3. Определените базисни наемни цени не включват консумативните разходи, такса смет 

и други, които са за сметка на наемателя. 
 
По Пета точка от дневния ред приемане на Докладна с вх.№577 от 09.12.2016 година – 

относно приемане на изменение на Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и  
пчелни семейства на територията на община Никола Козлево.      

Председателят  даде  думата на  Фераим Сали  председател на водещата комисия по 

“Административно–правно обслужване, законност и обществен ред, гори, 

социални  дейности,  предотвратяване  и  разкриване  на конфликт на  интереси, жалби и  
сигнали”. Същият заяви, че членовете на комисията нямат забележки към докладната, след 
което се пристъпи към гласуване.  

От общо гласували 12, с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против, Общински 
съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №163  
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево изменя 
съдържанието на разпоредбите на чл. 3, ал. 1, чл. 3, ал. 2 и създава нова ал. 2 към чл. 1 от 

Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на 
община Никола Козлево, като новите текстове имат следното съдържание:  

Чл. 1. (2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат: 

1. за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:  
а) три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна 
възраст; б) десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна 

възраст; в) пет прасета за угояване; г) три броя еднокопитни и приплодите им до 

едногодишна възраст;  
д) десет зайкини с приплодите; 

е) 100 възрастни птици; 

ж) 150 бройлера или подрастващи птици от други видове;  
2. при пасищно отглеждане на местни породи (автохтонни) едри преживни животни 

(ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни, въведени в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ); 

3. при целогодишно пасищно отглеждане на месодайни породи ЕПЖ и/или ДПЖ; 

4. за животновъден обект - пасище.  
Чл. 3. (1) Разрешава се отглеждането на селскостопански животни в населените места 

в животновъдни обекти, отговарящи на условията на Наредба № 44 от 20.04.2006г. на МЗГ.  
Чл. 3. (2) Отглеждането на животни в населените места на общината в рамките на 

животновъдните обекти се позволява, при положение, че използваните за тази цел сгради, 

отговарят на санитарно – хигиенните и ветеринарномедицински изисквания и отстояния 
заложени в българското законодателство.  
По Шеста точка от дневния ред приемане на Докладна с вх.№ 578 от 09.12.2016 година. 
Относно приемане на Наредба за подпомагане на уязвими групи от населението на община 
Никола Козлево с талони за хляб.  
Съветника Галин Георгиев попита - „Знаем ли вече бройката на талоните, които ще бъдат 

отпуснати, и по какъв начин ще определим, кои от семействата са под прага на бедността?“ 

Господин Ешреф Реджеб отговори, че след като нуждаещите се подадат своите заявления 

заедно с необходимите документи към тях. Ще има комисия, която ще проучи лицата дали 

реално отговарят на изискванията, след становището на комисията помощта ще бъди 

отпусната на лицата отговарящи на изискванията за отпускане на помощта.  
Членовете на комисията по “Административно–правно обслужване, законност и обществен 

ред, гори, социални дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби 
и сигнали ” заявиха че нямат други въпроси по докладната, след което се пристъпи 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 реши:  

РЕШЕНИЕ №164  
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На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево приема Наредба за 
подпомагане на уязвими групи от населението на община Никола Козлево с талони за хляб. 
Приложение :  
Проект на Наредба за подпомагане на уязвими групи от населението на община Никола 
Козлево с талони за хляб.  
По седма точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№579 от 09.12.2016 година. 
относно: Приемане на ПЛАН – СМЕТКА за необходимите средства за сметосъбиране и 

сметоизвозване, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места на община Никола Козлево за 2017 год. Иванка Найденова даде подробни 

разяснения по докладната и след нейното обсъждане.  
Председателя на общинския съвет попита: „ Точката за почистване на крайпътни участъци при 

общински пътища е определена сума в размер на 18 000 лева. За път /III-2073, Векилски – 

Никола Козлево/ Пет могили – Красен дол -Граница общ. (Никола Козлево- Нови пазар) – 

Мировци /SHU 2113/ е посочена дължина от 23 км, отговаря ли тя на реалните километри и 

трябва да се коригира?“ Госпожа Иванка Найденова, заяви че най-вероятно е допусната 

грешка и дължината ще се  
коригира, до съставянето на протокола.  
Председателя благодари за отговора и попита кмета на община Никола Козлево – „По точка 
1.2.4. Придобиване на дълготрайни активи – 125 000 лв., за какво ще се похарчат тези пари?“ 

Кмета на общината отговори, че все още администрацията не е решила за какво ще се харчат, 
но до приемането на бюджет 2017 година, съветниците ще разберат.  
След приключване на дебатите председателят даде думата на членовете на водещата комисия 
по “Бюджет и финанси, стопански дейност и туризъм, управление на общинска собственост и 

земеделие“. Членовете на комисията заявиха, че нямат забележки 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” 

Владимир Димитров Лазаров -“за” 

Иванка Господинова Иванова -“за” 

Фераим Керим Сали -“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 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА във връзка с чл. 62 и чл. 66 от ЗМДТ, Общински съвет реши:  
РЕШЕНИЕ №165  

1. Приема план-сметката за необходимите средства за финансиране на видовете услуги 
за 2017 год., както следва:  
1.1. ПРИХОДИ:  
1.1.1 Преходен остатък – 150 000 лева; 1.1.2. Очаквано изпълнение на приходите по § 
27 07 – Такса за битови отпадъци за 2017  

г. – 168 000 лв. 

ОБЩО: 318 000 лв. 

1.2. РАЗХОДИ: 

ОБЩО: 318 000 лв. 
В т.ч.:  

1.2.1. За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им: 
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1) Годишен членски внос като община член на сдружение “Регионално управление на 
отпадъците” гр. Добрич – 0,20 лв. на жител от общината по настоящ адрес – 1800  
лв.; 

2) Винетни такси и застраховка на автомобил за сметоизвозване – 2 300 лв;  
3) Заплати и осигуровки за 5 щатни бройки – 50 000 лв; 

4) Текущ ремонт, материали, резервни части и услуги за автомобил за сметоизвозване  
–8000 лв; 

5) Горива и смазочни материали - автомобил за сметоизвозване – 30 000 лв; 

6) Разходи за депониране на отпадъци на депо Стожер – 30 900 лв;  
7) Разходи за такса по ПМС 207/ 16.09.2010г.- отчисления по чл. 3, ал.1, т.1, буква „б” 

от ПМС 207/ 16.09.2010г. – 25 000 лв;  
8) Разходи за такса по Наредба № 14 от 15.11.2010г.- отчисления за закриване и след 

експлоатационни грижи на площадката на депото – 2 000 лв.  
Всичко за сметосъбиране и сметоизвозване – 150 000 лева  

1.2.2. За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в съставните села 
на общината в размер на 25 000 лв., (улични платна, площадите, алеите, парковите и други 
територии от населените места) както следва:  

№  по 
 Почистване на 

Населено място площади, алеи, 
ред  

паркове и улици   

   

1. Никола Козлево 3 500 

2. Вълнари 5 000 

3. Цани Гинчево 1 400 
   

4. Хърсово 1 900 

5. Ружица 1 900 

6. Крива река 2 100 

7. Църквица 2 100 

8. Пет могили 3 600 

9. Векилски 1 000 

10. Каравелово 1 500 

11. Красен дол 1 000 

 ОБЩО: 25 000  
1.2.3. За почистване на крайпътни участъци при общински пътища в размер на 18 000 лв., 
както следва:  

№ 
  

Дължина на 
Площ за Средства Средства 

Път 
 

поддържане за косене за 
път 

 
пътя (м.)   

(кв.м.) 
 

кастрене      

SHU /III-7005, Изгрев-Каолиново/Тъкач 5 000 8 000 2380 800 
1060 –Сини вир –Граница общ.      

 (Каолиново – Никола Козлево) –      

 Крива река - /III-701/      

SHU /III-701,   Хърсово   –   Стоян 1 550 2 000 600 300 

1100 Михайловски/ - Църквица      

SHU /III-2073,   Векилски   –   Никола 12 280 18 000 5320 2000 
1102 Козлево/ Пет могили – Красен дол     

 -Граница  общ.  (Никола  Козлево-     

 Нови  пазар)  –  Мировци  /SHU     

 2113/      

SHU /III-701,  Тодор  Икономово – 10 010 16 000 4800 1800 
2101 Хърсово/   Никола   Козлево –     

 Ружица – Хърсово /III-701/      

 ОБЩО: 28 840 44 000 13 100 4 900 

1.2.4. Придобиване на дълготрайни активи – 125 000 лв. 

2. Определя основа, върху която се изчислява таксата за битови отпадъци, както и размера 

на промила за 2017 год.: 

2.1. За физически лица – върху данъчната оценка : 
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  За поддържане на чистотата За събиране на   

  на териториите за обществено битовите   

  ползване в съставните села на отпадъци и   

№ по 
 общината (улични платна, транспортирането  

Общ 

Населено място площадите, алеите, парковите им до депата или 
 

ред размер  и други територии от други инсталации     

  населените места) и съоръжения за   

   обезвреждането   

   им   

1. Никола Козлево 1,5 ‰ 2,5 ‰ 4 ‰ 

2. Вълнари 1,5 ‰ 2,5 ‰ 4 ‰ 

3. Цани Гинчево 1,5 ‰ 2,5 ‰ 4 ‰ 

4. Хърсово 1,5 ‰ 2,5 ‰ 4 ‰ 

5. Ружица 1,5 ‰ 2,5 ‰ 4 ‰ 

6. Крива река 1,5 ‰ 2,5 ‰ 4 ‰ 

7. Църквица 1,5 ‰ 2,5 ‰ 4 ‰ 

8. Пет могили 1,5 ‰ 2,5 ‰ 4 ‰ 

9. Векилски 1,5 ‰ 2,5 ‰ 4 ‰ 

10. Каравелово 1,5 ‰ 2,5 ‰ 4 ‰ 

11. Красен дол 1,5 ‰ 2,5 ‰ 4 ‰ 

2.2. За юридически лица и еднолични търговци – върху данъчната оценка: 

  За поддържане на чистотата За събиране на   

  на териториите за обществено битовите   

  ползване в съставните села на отпадъци и   

№ по 
 общината (улични платна, транспортирането 

Общ 

Населено място площадите, алеите, парковите им до депата или 
ред размер  и други територии от други инсталации     

  населените места) и съоръжения за   

   обезвреждането   

   им   

1. Никола Козлево 2,00 ‰ 4,00 ‰ 6 ‰ 

2. Вълнари 2,00 ‰ 4,00 ‰ 6 ‰ 

3. Цани Гинчево 2,00 ‰ 4,00 ‰ 6 ‰ 

4. Хърсово 2,00 ‰ 4,00 ‰ 6 ‰ 

5. Ружица 2,00 ‰ 4,00 ‰ 6 ‰ 

6. Крива река 2,00 ‰ 4,00 ‰ 6 ‰ 

7. Църквица 2,00 ‰ 4,00 ‰ 6 ‰ 

8. Пет могили 2,00 ‰ 4,00 ‰ 6 ‰ 

9. Векилски 2,00 ‰ 4,00 ‰ 6 ‰ 

10. Каравелово 2,00 ‰ 4,00 ‰ 6 ‰ 

11. Красен дол 2,00 ‰ 4,00 ‰ 6 ‰  
2.3. За училища и детски градини, функциониращи на територията на община Никола 

Козлево – върху данъчната оценка:  

   За поддържане на чистотата За събиране на  

   на териториите за обществено битовите  

   ползване в съставните села на отпадъци и  

№ по 
  общината (улични платна, транспортирането 

Общ 

Населено място площадите, алеите, парковите им до депата или 
ред размер   и други територии от други инсталации     

   населените места) и съоръжения за  

    обезвреждането  

    им  
1. Всички населени 1,00 ‰ 1,00 ‰ 2 ‰ 

 места  на територията    
 



Протокол №20 от 29 ноември 2016 година 10 



на общината  
По осма точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№581 от 12.12.2016 година, относно 

одобряване на сума за финансово подпомагане на бедстваща община. Председателят помоли 
всички присъстващи да почетат паметта на жертвите с една минута мълчание.  
След това даде думата на членовете на комисията по Бюджет и финанси, стопански дейност и 
туризъм, управление на общинска собственост и земеделие“. Членовете на комисията нямат 
забележки 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” 

Владимир Димитров Лазаров -“за” 

Иванка Господинова Иванова -“за” 

Фераим Керим Сали -“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 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” Общински съвет Никола Козлево 

реши:  
РЕШЕНИЕ №166  

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с обявено бедствено 
положение в община Хитрино, Общинския съвет реши:  

1. Одобрява сумата от 5 000.00 /Пет хиляди/ лева за ОБЩИНА ХИТРИНО. 

2. Разходът  на  средства  да  бъде  отразен  в  дейност  2122  „Общинска  
администрация” § 42 14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” в отчета за 
касовото изпълнение на бюджета на общината.  
По девета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№584 от 14.12.2016 година,  
относно актуализиране на Капиталови разходи по бюджет 2016 год. по дейности и параграфи, 

във връзка с промяна на стойностни разчети на обекти. Иванка Найденова даде подробни 
разяснения по докладната на съветниците, след което 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 12, 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“ 

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 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1  гласа “въздържали се” и ., на основание чл. 21, ал. 1,  
т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал. 1т.2, от ЗПФ и при спазване разпоредбите на ЗДБ на 
Република България за 2016 г Общински съвет реши:  

РЕШЕНИЕ №167  
1. Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по разхода по 

пълна бюджетна класификация. 
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   Увелич Намале 

Дейност §§ Наименование ение на ние на 

   плана плана 

по Разхода   РБ РБ 

Дейност 51-00 Основен ремонт   

2122„Общинска     

администрация”     

  Основен ремонт на ДМА - 5569  
  ПВЦ Дограма кметство   

  Вълнари   

  Основен ремонт на ДМА-ПВЦ   

  Дограма кметство Цани  1260 

  Гинчево   

     

  Основен ремонт на ДМА-ПВЦ  
830   Дограма кметство Красен дол  

    

     

Дейност 52-01 Придобиване на компютри и   

2122„Общинска  хардуер   

администрация”     

  Закупуване на 7 бр.   

  компютърни конфигурации  2359 

     

Дейност 51-00 Основен ремонт   

3738/”Читалища     

”     

  Строителен надзор "Ремонт на   

  НЧ "Просвета - 1963" с. Цани  
1120   Гинчево  

    

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

капиталови вложения за 2016 год., както следва: 
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           Приложение № 4     

           актуализация ОбС м. декември 2016 г.   

 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2016 година       

    В ОБЩИНА  НИКОЛА КОЗЛЕВО         

 Наименование на обекта Счетоводно       План 2016 година      

  отразяване Общо ПЛАН      Източници на финансиране     
№  дейност/§§   Републикански бюджет Собствени бюджетни   ОПРЧР Национален  

   

Пъ рвонач Уточнен Първонач 
 

Уточнен 
Първона 

Уточнен ПУДООС 
 

Първонач Уточнен Първонач Уточнен 
 

   резерв чален  Делегиран 

   ален план план ален план  план план план  МРРБ ален план план ален план план бюджет 

 Капиталови разходи-общо:  1181835 1158704 241400 0 241400 847893 795670 20304 25493 48000 56788 0 0 19049 

5100 Основен ремонт  886466 819961 233400 0 229359 642066 579602 0 0 0 0 0 0 11000 

5200 Придобиване ДМА  121449 157863 6000 0 7641 59400 65081 20304 0 48000 56788 0 0 8049 

5300 Придобиване на НМДА  33920 40880 2000 0 4400 6427 10987 0 25493 0 0 0 0 0 

5500 Капиталови трансфери  140000 140000 0 0 0 140000 140000 0 0 0 0 0 0 0 

 в.т.ч:                

5100 Основен ремонт    233400 0 229359 642066 579602 0 0 0 0 0 0 11000 

1 

Строителен надзор "Ремонт на НЧ "Просвета - 1963" с. Цани 3738/5100 

2800 1680 2800 

 

1680 

         

Гинчево            

2 Основен ремонт на ул. "Бузлуджа" с. Вълнари 2606/5100 296109 296109    296109 296109        

3 Основен ремонт на ул. "Хан Омуртаг" с. Вълнари 2606/5100 125393 125393 47000  47000 78393 78393        

4 

Основен ремонт на местен път имот 110 в землището на с. Църквица 2832/5100 

195564 195564 

   

195564 195564 

       

от км. 0+000 до км. 0+440            

5 Основен ремонт на ул. "Хан Аспарух" с. Ружица етап 2 2606/5100 183600 0 183600  0          

6 Основен ремонт на ДМА - ПВЦ Дограма ОбА Никола Козлево 2122/5100 6000 6000    6000 6000        

7 Частично саниране на училищна сграда НУ с. Крива река 1322/5100 11000 11000            11000 

8 Основен ремонт водопроводна инсталация ОУ с. Пет могили 1322/5100 0 0            0 

9 Довършителен ремонт Екопътека ОУ с. Пет могили 1322/5100 0 0            0 

10 Подмяна осветителна инсталация ОУ с. Пет могили 1322/5100 0 0            0 

11 Основен ремонт на ул. Васил Коларов с. Вълнари - авт.надзор 2606/5100 0 1768    0 1768        

12 Основен ремонт на ул. Гроздан Узунов с. Н.Козлево- авт.надзор 2606/5100 0 1768    0 1768        

 Основен ремонт на компрометираните участъци на 2832/5100               

 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 5,1788 км.- Участък от                

13 км.0+000 до км. 1+007;  0 8000 0  8000          

 - 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                

                 

14 

Подмяна на водопроводни тръби ул. "Георги Димитров" 2603/5100 

66000 76000 

  

76000 66000 0 

       

с.Вълнари           

15 

Основен ремонт на ДМА - ПВЦ Дограма кметство 2122/5100  

12769 

  

12769 

         

Вълнари              

16 

Основен ремонт на ДМА - ПВЦ Дограма кметство 2122/5100  

1740 

  

1740 

         

Цани Гинчево              

17 

Основен ремонт на ДМА - ПВЦ Дограма кметство 2122/5100 

0 2770 

  

2770 

         

Красен дол             

18 

Подмяна на водопроводни тръби ул. "Васил Йовчев" 2603/5100 

0 77400 

  

77400 0 0 

       

с.Хърсово           

19 

 2606/5100 

0 2000 

  

2000 0 0 

       

Основен ремонт ул. "Иван Вазов" с.Цани Гинчево           
                 

5200 Придобиване ДМА    6000 0 7641 59400 65081 20304 0 48000 56788 0 0 8049 

1 Закупуване на 7 бр. компютърни конфигурации 2122/5201 6000 3641 6000  3641          

2 Закупуване на 2 бр. преносим компютър 1239/5201 1400 1400    1400 1400        

3 Закупуване на траурен автомобил 2745/5204 15000 15000    15000 15000        

4 Закупуване на лек автомобил комби 2122/5204 8000 8000    8000 8000        

5 Закупуване на Микробус за хора с увреждания 550/5204 48000 54000        48000 54000    

6 Закупуване на високопроходим автомобил от дарения 2122/5204 35000 35000    35000 35000        

7 Закупуване на 2 бр. климатични системи ОУ с. Църквица 1322/5203 2350 2350            2350 

8 Закупуване озвучителна техника ОУ с. Пет могили 1322/5205 1599 1599            1599 

9 Закупуване на 3 бр. преносим компютър СОУ с. Никола Козлево 1322/5201 3000 3000            3000 

10 Закупуване на 1 бр. моторен трион с дълго рамо 2623/5205 0 1360    0 1360        

11 Закупуване на 1 бр. бягаща пътека 550/5205 0 2268        0 2268    

12 Закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация 550/5201 0 520        0 520    

13 Закупуване на електромобил 2122/5204 0 0    0 0     0 0  

14 Закупуване на моторни коси 2623/5205 0 2000    0 2000        

15 Сървър Общинска администрация 2122/5201 0 2321    0 2321        

16 Закупуване на Проектор ОУ с.Църквица 1322/5203 1100 1100            1100 

17 Еко-кът СУ с.Никола Козлево -Проект "Природни науки" към 1322/5205 0 2463      2463       
 ПУДООС                

 Изграждане на детски кът и облагородяване на площи по програма "За 2619/5203               

18 чиста околна среда -2016" на тема "Обичам природата и аз участвам"  0 9716      9716       

 на ПУДООС по дог. 11088/10.06.2016 г. с.Пет могили                

 Изграждане на детски кът и облагородяване на площи по програма "За 2619/5203               

19 чиста околна среда -2016" на тема "Обичам природата и аз участвам"  0 8125      8125       

 на ПУДООС по дог. 11015/09.06.2016 г. с.Вълнари                

20 Поставяне на 2 бр. Автоспирки  0 4000   4000 0         

                 

5300 Придобиване на НМДА  33920 40880 2000 0 4400 6427 10987  25493 0 0 0 0 0 

1 ППР ул. "Христо Ботев" с. Вълнари 2606/5309 2000 2000 2000  2000          

2 

Изработване на проект за общ устройствен план на Община Никола 2601/5309 

31920 31920 

   

6427 6427 

       

Козлево      25493      

 „Изработване на технически проект, КСС и последващо 2122/5309               

3 

осъществяване на авторски надзор на обект реконструкция и  

0 1200 0 

 

1200 

         

обновяване на сградата на Общинската администрация на Община            

 Никола Козлево“                

 ППР "Реконструкция и рехабилитация на общински път 2832/5309               

 SHU2101/III – 701, Тодор Икономово – Хърсово/Никола                

 Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола                

4 Козлево“, включващ следните отсечки: „Общински път IV-  0 1200 0  1200          

 20723 – с. Никола Козлево – с. Ружица” от км. 0,000 до км.                

 5,910 и „Общински път IV-20719 – с. Хърсово – с. Ружица” от                

 км. 0,000 до км. 4,100                

 Изготвяне на технически проект на обект: " Почистване и 2283/5309               

5 

корекция на река Хърсовска (Деребою), преминаваща през  

0 4560 

   

0 4560 

       

урбанизираната територия на с.Каравелово, община Никола            

 Козлево, област Шумен"                
                 

5500 Капиталови трансфери    0 0  140000 140000  0 0 0 0 0 0 

1 

Трансфер МТСП Дофинансиране КБ "Ремонт на НЧ "Просвета - 1963" §6102 

140000 140000 

   

140000 140000 

       

с. Цани Гинчево            

 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 17:00 часа. 

 

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

/Емине Коджа Апти/ /Стефан Стефанов/ 
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