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П Р О Т О К О Л 
№4 от 20.12.2019 г. 

 
          Днес 20.12.2019г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево. Присъстват: Eшреф 

Реджеб – Кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола 

Козлево, Феим Насъф – зам. кмет на община Никола Козлево, Петър Димитров – секретар 

на община Никола Козлево, Иванка Найденова – директор дирекция „ФСД и АО“, Севгин 

Ахмед – ст. Експерт в дирекция „ФСД и АО“, Антония Колева – „Секретар МКБППМН“ 

кметове на кметства по населени места и представители на Народните Читалища. 

Председателя на общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден уважаеми колеги, уважаеми г-н Реджеб, г-н Иванов, г-н Насъф,  кметове 

на кметства и представители на народните читалища, след като имаме кворум мога да 

открия заседанието. Присъстват 13 съветника от 13 

Колеги както знаете имаме девет докладни с които вие вече се запознахте по време 

на комисиите вчера. Както всяка година, и тази имаме входирани План програми от 

читалищата с изключение на Народно Читалище „Просвета – 1963г.“ с. Цани Гинчево. 

Колеги предлагам докладна с вх.№ 292/18.12.2019г. да бъде първа точка в дневния ред за да 

можем да освободим присъстващите представители на читалищата за да си вършат 

работата. И така колеги ако нямата възражения по моето предложение Ви предлагам 

следния дневен ред:  

1. Докладна с Вх. № 292 от 18.12.2019 год. 

2. Докладна с Вх. № 282 от 05.12.2019 год. 

3. Докладна с Вх. № 289 от 17.12.2019 год. 

4. Докладна с Вх. № 290 от 17.12.2019 год. 

5. Докладна с Вх. № 291 от 18.12.2019 год.  

6. Докладна с Вх. № 293 от 18.12.2019 год. 

7. Докладна с Вх. № 295 от 18.12.2019 год. 

8. Докладна с Вх. № 296 от 18.12.2019 год. 

9. Докладна с Вх. № 297 от 19.12.2019 год. 

От общо 13 присъстващи съветника с 13 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения дневен ред.   

По първа точка от дневния ред докладна с Вх. 292 от 18.12.2019г.- относно: 

Приемане на програми  за развитие на читалищната дейност през 2020 година  в община 

Никола Козлево. 

След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателя на водещата комисия Катилиян Костадинов: 

„Добър ден колеги г-н Реджеб господа зам. Кметове, кметове на кметства, 

представители на Народните Читалища и присъстващи от общинска администрация 

докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде положително 

становище по нея. Аз като председател на тази комисия искам да кажа от свое име, че 

изключително съм доволен от представените програми. И смятам, че са твърде 

изчерпателни и показващи планираната работа на щиталищата и като човек обвързан с 
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образованието знам и виждам ползата от работещите  читалища, те са пътя кам културното 

развитие както на нашите деца така и на населението на общината ни.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на 

представителите на читалищата 

Госпожа Семерджиева: 

 „Добър ден на всички първо искам да честитя новия мандат на г-н Реджеб както и 

мандата на новия общински съвет. Пожелавам ви много успехи и пълноценен мандат, също 

така се надявам тези наши отчети и програми да не ги виждате само на хартия но и да 

участвате в тях.“ 

  След изказването на г-жа Семрджиева Председателят на общински съвет даде 

думата на съветниците за изказвания: 

„След като нямате възражения или други предложения моля да гласуваме докладна с 

Вх. № 292/18.12.2019г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и 

на основание  чл. 21, ал. 1,т.12  от ЗМСМА, и чл. 26а, ал.2 от Закона за народните 

читалища, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 16 

 

Общински съвет  Никола Козлево приема представените програми за развитие на 

читалищната дейност през 2020 година в община Никола Козлево. 

1. НЧ „Пробуда - 1906 г.” село Никола Козлево 

2. НЧ „Пробуда - 1929 г.” село Вълнари 

3. НЧ „Петър Берон - 1928г.” село Църквица 

4. НЧ „Светлина - 1929 г.” село Крива река 

5. НЧ „Отец Паисий - 1956 г.” село Пет могили 

6. НЧ „Напредък - 1957 г.” село Красен дол 

7. НЧ „Пробуда - 1909 г.” село Хърсово 

8. НЧ „Христо Ботев - 1928 г.” село Каравелово 

9. НЧ „Г.С.Раковски 1927” село Ружица 

10.  НЧ „Майор Векилски-2016” село Векилски 

По втора точка от дневния ред докладна с Вх. 282 от 05.12.2019г.- относно: 

Изменение на Приложение №1  – общинско имущество, което се предоставя за управление 

на общинско социално предприятие „Социални дейности“ към Правилник за дейността, 

структурата, числения състав и управлението на предоставеното имущество на Общинско 

социално предприятие ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“. 

След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

„Колеги докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде 

положително становище по нея.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

 „И така колеги след като нямате въпроси моля да гласуваме докладна с Вх. № 

282/05.12.2019г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 

основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 

3, ал. 9 от Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински 

предприятия на територията на община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево 

реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 17 

 

1. Изменя Приложение №1  – общинско имущество, което се предоставя за управление на 

общинско социално предприятие „Социални дейности“ към Правилник за дейността, 
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структурата, числения състав и управлението на предоставеното имущество на Общинско 

социално предприятие ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ и добавя следното съдържание: 

  

   
 
№ Имущество 

3. Маш. коса STIHL FS 55 – 11 бр. Сериен номер: 

815736748 

815736726 

815959110 

815736738 

815959117 

815736730 

815959126 

815959113 

815736728 

815736737 

815736727 

4. Маш. Коса STIHL FS 131 – 1 бр. Сериен номер: 

516687876 

5.  Маш. Трион STIHL MS 362 – 1 бр. Сериен номер: 

185579989 

6. Маш. Трион STIHL MS 251 – 3 бр. Сериен номер: 

815650744 

815650611 

815650609 

7. Маш. Свредел STIHL ВТ 131 – 1 

бр. 

Сериен номер: 

517325144 

8. Клонорез STIHL HT 103 – 1 бр. Сериен номер: 

516314416 

9. Мотофреза WM 500,WM900M-3 – 

1 бр. 

Сериен номер: 

WM 500-3 

10. Снегорин TEXAS 617 TGE – 1 бр. Сериен номер: 

201301933 

11. Фризер съхранение на замразени 

храни: Марка: SNAIGE, Модел: F 

27SM-T10002 A++ - 2 бр. 

Сериен номер: 

314012 

312741 

12. Хладилник плюсов /0-4℃/:  Марка: 

LIEBHERR, Модел: К-3130 – 3 бр. 

Сериен номер: 

505229654, 

505229883 

505230056 

13. Професионална картофобелачка:  

Марка: ROGA, Модел: PL10 – 1 бр. 

Сериен номер: 

160036 

14. Професионална зеленчукорезачка:  

Марка: Haisland.  Модел: HLC – 

300 – 1 бр. 

Сериен номер: 

NSL05171216-021 

15. Професионална скара:  Марка: 

INOXIT, Модел: СЕТ63 – 1 бр. 

Сериен номер: 

630207 

16. Конвектомат фурна: Марка: 

PRIMAX, Модел: EUE-910-HS – 1 

бр. 

Сериен номер: 

131025001 

17. Електрически котлони плочи:  

Марка: INOXIT, Модел: EK07425 – 

1 бр. 

Сериен номер: 

07425001 

18. Фритюрник двоен:  Марка: Berto`s, Сериен номер: 



4 
Протокол № 4 от 20.12.2019г. 

Модел: E6F10-6BS – 1 бр. BS21801561 

19. Съдомиялна машина:  Марка: 

BEKO, Модел: DFN 26420 X – 1 бр. 

Сериен номер: 

18-505826-09 

20. Аспиратор:  Марка: Decorini, 

Модел: 4000.07 – 4 бр. 

Сериен номер: 

18.07.00028 

18.07.00119 

999900214 

999900346 

21. Бойлер:  Марка: Елдом, Модел: 

WV08039 – 2 бр. 

Сериен номер: 

0200595447,  

0200595445 

22. Климатик:  Марка: Finlux, Модел: 

FDCI-18LK46GFH – 3 бр. 

Сериен номер: 

ZS1804311015, 

ZS1804311029 

ZS1804311467 

23. Пералня със сушилня:  Марка: 

Indesit, Модел: EWDE 71280 W EU 

– 1 бр. 

Сериен номер: 

859990888290 

24. Блендер:  Марка: Phillips, Модел:  

HR3556/00 – 1 бр. 

Сериен номер: 

18335 

25. Електронна везна:  Марка: Eликом,     

Модел: SI-10 E 150 400*500 mm – 1 

бр. 

Сериен номер: 

HL183052 

26.  Електронна везна:  Марка: Eликом.    

Модел: ELVplus 3/6PK – 3 бр. 

Сериен номер: 

057049  

057051 

057050 

27. Миксер:  Марка: DMS, Модел: KM 

– 1 бр. 

Сериен номер: 

17-DMS-0283 

28. Стелаж съхранение на сухи хранителни продукти с 4 рафта: 

2500/600/1800 – 1 бр. 

29. Стелаж съхранение на сухи хранителни продукти с 4 рафта: 

1000/600/1800 – 1 бр. 

30. Работна маса със заден борд 50 мм и с два умивални басейна: 

2000/700/900 – 1 бр. 

31. Работна маса със заден борд 50 мм и с един умивален басейн: 

1400/700/900 – 1 бр. 

32. Работна маса със заден борд 50 мм и с два умивални басейна: 

2000/600/850 – 1 бр. 

33. Работна маса островна без заден борд: 2600/700/600 – 1 бр. 

34. Шкаф островен с плъзгащи врати: 1000/700/900 – 1 бр. 

35. Шкаф островен с плъзгащи врати: 2000/700/900 – 1 бр. 

36. Шкаф с отварящи врати: 1000/750/ 1800 – 1 бр. 

37. Работна маса островна без заден борд: 2500/700/900 – 2 бр. 

38. Стелаж на 4 нива: 1500/900/ 1800 – 2 бр. 

39. Работна маса със заден борд 50 мм и с два умивални басейна: 

2000/600/900 – 1 бр. 

40. Работна маса със заден борд 50 мм и с един умивален басейн: 

1850/600/900 – 1 бр.  

41. Шкаф островен с отварящи врати: 1000/750/900 – 1 бр. 

42. Трикрил гардероб: 1200/500/1900 – 1 бр. 

43. Шкаф за съхранение: 900/500/ 1900 – 1 бр. 

44. Бюро: 1200/600/ 750 – 2 бр. 

45. Маса: 1000/ 1000/700 – 4 бр. 
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По трета точка от дневния ред докладна с Вх. 289 от 17.12.2019г.- относно: 

Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, съгласно 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2019/2020 г.  

След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

„Колеги докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде 

положително становище по нея.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси  по докладната и продължи: 

 „ И така колеги след като нямате въпроси  моля да гласуваме докладна с Вх. № 

289/17.12.2019г.“  

От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, общински съвет Никола 

Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

 

1. Общински съвет дава съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища, 

попадащи в масиви за ползване и на канали, които не функционират, на цена в размер 

посочени в заповедите на Директора на ОД „Земеделие“ Шумен, както следва: 

 с. Векилски - Заповед № ПО – 09-676-8/25.11.2019 средна рентна вноска за НТП – 

нива 63.00 лв. /шестдесет и три лева/ на декар. 

 с. Никола Козлево - Заповед № ПО – 09-676-10/25.11.2019 средна рентна вноска за 

НТП – нива 41.00 лв. /четиридесет и един лева/ на декар. 

 с. Цани Гинчево - Заповед № ПО – 09-6771/26.11.2019 средна рентна вноска за 

НТП – нива 43.00 лв. /четиридесет и три лева/ на декар. 

 с. Пет могили - Заповед № ПО – 09-676-20/26.11.2019 средна рентна вноска за НТП 

– нива 44.00 лв. /четиридесет и четири лева/ на декар. 

  с. Красен дол - Заповед № ПО – 09 – 676 – 12/25.11.2019 средна рентна вноска за 

НТП – нива 44.00 лв. /четиридесет и четири лева/ на декар. 

 с. Църквица - Заповед № ПО – 09 – 676 – 18/25.11.2019 средна рентна вноска за 

НТП – нива 74.00 лв. /седемдесет и четири лева/ на декар. 

 с. Хърсово - Заповед № ПО – 09 – 676 – 16/25.11.2019 средна рентна вноска за 

НТП – нива 58.00 лв. /петдесет и осем лева/ на декар. 

 с. Крива река - Заповед № ПО – 09 – 676 – 14/25.11.2019 средна рентна вноска за 

НТП – нива 48.00 лв. /четиридесет и осем лева/ на декар. 

с. Ружица - Заповед № ПО – 09-676-22/05.12.2019 средна рентна вноска за НТП – 

нива 54.00 лв. /петдесет и четири лева/ на декар. 

46. Стол посетителски – 20 бр. 

47. Офис стол – 2 бр. 
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2. Възлага на кмета на общината да сключи договори с ползвателите, посочени в 

списъците, по цена в размер на средното рентно плащане за съответното землище. 

 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид кратките срокове указани в ЗСПЗЗ и 

необходимостта ползвателите да успеят своевременно да сключат договори за полските 

пътища, попадащи в масивите за ползване и на напоителните канали, които не 

функционират, Общински съвет Никола Козлево допуска предварително изпълнение на 

решението. 

По четвърта точка от дневния ред докладна с Вх. 290 от 17.12.2019г.- относно:  

Утвърждаване на начални тръжни цени за продажба на движими вещи  – общинска 

собственост.   

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  даде думата на председателя на водещата 

комисия Халил Али: 

„Колеги докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде 

положително становище по нея.“  

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания  по докладната и продължи: 

 „И така колеги аз няма да гласувам поради възможен конфликт на интереси и след като 

нямате възражения или други предложения моля да гласуваме докладна с Вх. № 

290/17.12.2019г.“  

От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост 

/ЗОС/ и чл. 32, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 19 

 

1. Допълва годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост на община Никола Козлево за 2019 г. като създава нов раздел V. Продажба на 

движими вещи, които Общината има намерение да предложи за продажба, приета с 

Решение № 16 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Никола Козлево. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската 

собственост /ЗОС/ и чл. 32, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество: 

3. Дава съгласие за продажба на следните вещи – частна общинска собственост: 

3.1. Лек автомобил марка /модел/ „Мерцедес Е200 Компресор“ с рег. № Н 7878 АР, 

дата на първоначална регистрация 07.02.2005 г, при начална тръжна цена 3537.00 лв. /три 

хиляди петстотин тридесет и седем лева и 00 ст./ без ДДС. 
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3.2. Лек автомобил марка /модел/ „Джип Гранд Чероки“ – с рег. № Н 2313 ВМ, дата 

на първоначална регистрация  - 10.10.2001 г., при начална тръжна цена 1723.00 лв. /хиляда 

седемстотин двадесет и три лева и 00 ст./ без ДДС. 

4. Определя метод на продажба – публичен търг с явно наддаване. 

5. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението на настоящото решение. 
По пета точка от дневния ред докладна с Вх. 291 от 18.12.2019г.- относно:  

Приемане на „Общински план за защита при бедствия“ на територията на община Никола 

Козлево. 

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  даде думата на председателя на водещата 

комисия Бисер Митев: 

„Колеги докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде 

положително становище по нея.“  

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания  по докладната и продължи: 

 „И така колеги след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме докладна с Вх. 

№ 291/18.12.2019г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 

основание  чл. 21, ал. 1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбата на чл.9, ал.11 

от Закона за защита при бедствия, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

1. Общински съвет Никола Козлево приема „Общински план за защита при бедствия“; 

2. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия. 

По шеста точка от дневния ред докладна с Вх. 293 от 18.12.2019г.- относно:  

Приемане на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Никола Козлево, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  даде думата на председателя на водещата 

комисия Джелил Ахмед: 

„Колеги  докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде 

положително становище по нея.“ 

След г-н Ахмед за становище бе дадена думата на Халил Али: 

„Колеги по време на обсъждането аз представих писменно Становище, което е 

протоколирано в Протокола съставен на 16.12.2019г. и считам, че броят на постоянните 

комисии е голям и дейностите, които те включват са малко. Това според мен би затруднило 

разпределението на постъпилите материали. Освен това, с така предложеният от 

Председателя брой от девет комисии би се наложило участието на част от общинските 

съветници в две или три комисии.  

Считам за по-целесъобразно броят на постоянните комисии да бъде определен на пет, а 

именно: 

1. Бюджет и финанси, управление на общинската собственост, стопански дейности, 

общински предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. 

2. Административно-правно обслужване, устройство на територията, европейски проекти и 

програми. 

3. Просвета, образование, култура, младежки дейности и спорт, здравеопазване и социална 

политика. 

4. Законност и обществен ред, преодоляване и разкриване на конфликт на интереси, жалби 

и сигнали, антикорупция. 

5. Етнически и интеграционни въпроси, вероизповедания, евроинтеграция, международно 

сътрудничество, взаимодействие с неправителствени организации. Виждам че становището 

ми е взето под внимание и е направена корекция съобразно със Становището представено 

от мен.“ 

След него се изказа Катилиян Костадинов: 

„Колеги и нашата комисия е с положително становище по докладната“ 

След него Бисер Митев: 
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„И ние сме с положително становище“ 

След становищата и изказванията на председателите на водещите комисии  Председателят 

на общински съвет даде думата на съветниците за въпроси и изказвания  по докладната и 

продължи: 

 „И така колеги след като нямате възражения или други предложения моля да гласуваме 

докладна с Вх. № 293/18.12.2019г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 

основание  чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 21 

 

Общински съвет Никола Козлево приема Правилник за организацията и дейността 

на общински съвет Никола Козлево, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация.  

По седма точка от дневния ред докладна с Вх. 295 от 18.12.2019г.- относно:  

Определяне на поименния състав на постоянните комисии в Общински съвет Никола 

Козлево.  

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни внесената от него докладна: 

„Колеги с вх. № 294 от 18.12.2019г. г-н Катилиян Костадинов - Председател на групата 

съветници от листата на ПП ГЕРБ в Общински съвет Никола Козлево предложи поименен 

състав на постоянните комисии, излъчени от групата съветници от ПП ГЕРБ. 

 Към настоящият момент съветниците, избрани от листата на ПП ДПС не са ме 

информирали по надлежен ред дали са образували група, какъв е нейният състав и кой е 

председателят ѝ. Не съм получил и предложение за поименен състав на постоянните 

комисии. 

 Приемайки новият Правилник за организацията и дейността на общински съвет 

Никола Козлево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е 

необходимо да бъде определен поименния състав на постоянните комисии в Общински 

съвет Никола Козлево. Вземайки под внимание предложението на г-н Костадинов Ви 

представям докладна с Вх. № 295/18.12.2019г.“ 

След направените разяснения председателя на общински съвет даде думата на председателя 

на водещата комисия за становище. 

Джелил Ахмед: 

„Колеги  докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде 

положително становище по нея.“ 

След неговото  изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания  по докладната и продължи: 

 „И така колеги след като нямате възражения или други предложения моля да гласуваме 

докладна с Вх. № 295/18.12.2019г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Никола Козлево, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 22 

 

1. Избира за членове на Постоянните комисии на Общински съвет Никола Козлево, 

както следва: 

1.1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, управление на общинската собственост, 

стопански дейности, общински предприятия и търговски дружества с общинско участие в 

капитала“: Халил Руфат Али – председател и членове: Али Сабайдин Феим и Фахри Салиев 

Алиев. 

1.2. Постоянна комисия „Административно-правно обслужване, устройство на 

територията, европейски проекти и програми“: Джелил Атавула Ахмед – председател и 

членове: Бисер Ангелов Митев и Ахмед Айредин Ахмед.  
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1.3. Постоянна комисия „Просвета, образование, култура, младежки дейности и 

спорт, здравеопазване и социална политика“: Катилиян Костадинов Костадинов – 

председател и членове: Красимира Райкова Колева и Ебазел Юсуф Назиф. 

1.4. Постоянна комисия „Законност и обществен ред, преодоляване и разкриване на 

конфликт на интереси, жалби и сигнали, антикорупция“: Юксел Сюлейман Исмаил –  

председател и членове: Красимира Райкова Колева и Галин Иванов Георгиев. 

1.5. Постоянна комисия „Етнически и интеграционни въпроси, вероизповедания, 

евроинтеграция, международно сътрудничество, взаимодействие с неправителствени 

организации“: Бисер Ангелов Митев – председател и членове: Юксел Сюлейман Исмаил и 

Джеват Джелил Мехмед. 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение. 

По осма точка от дневния ред докладна с Вх. 296 от 18.12.2019г.- относно:  

Изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на 

община Никола Козлевo.  

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  даде думата на председателя на водещата 

комисия Халил Али: 

„Колеги докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде 

положително становище по нея.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания  по докладната: 

Галин Георгиев: 

„Защо при най масовия автомобил увеличението е най-малко аз предлагам увеличението да 

е пропорционално спрямо минималната работна заплата“ 

Иван Иванов зам. кмет на община Никола Козлево му отговори: 

„Когато общинска администрация предлага и определя цени ние първо вземаме под 

внимание икономическото състояние на населението на общината. Цените се стараем да ги 

определим според възможностите на жителите на общината, но вси пак решенито е във 

Вашите ръце.“ 

След изказването на г-н Иванов кмета но община Никола Козлево допълни: 

„Всички знаете данъците в нашата община са на дъното и затова ние според инфлацията ги 

увеличаваме по – малко. Искам да отбележа още че сравнение с изминалите години по 

отношение на безработицата имаме значителен напредък, надявам се и за напред да 

подобрим още по вече стандарта на живот на нашето населине.“ 

Председателя на общинки съвет продължи след кмета на общината: 

 „И така колеги ако нямате други изказвания прекратявам дабатите и преминаваме към 

гласуване, моля да гласуваме докладна с Вх. № 296/18.12.2019г.“  

От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 23 
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1. Общински съвет Никола Козлево определя размера на данъка за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в зависимост от 

мощността на двигателя, както следва: 

а) до 55 kW включително – от 0,50 лв. за 1 kW 

 б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,70 лв. за 1 kW 

 в) над  74 kW до 110 kW включително – от 1,20 лв. за 1 kW 

 г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,40 лв. за 1 kW 

д) над 150 kW до 245 kW включително – от 2,00 лв. за 1 kW 

 

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

текста на чл. 41, ал. 1, т. 1 от буква а) до буква д) от Наредбата за определяне на размера на 

местните данъци на територията на община Никола Козлевo, както следва: 

а) до 55 kW включително – от 0,50 лв. за 1 kW 

 б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,70 лв. за 1 kW 

 в) над  74 kW до 110 kW включително – от 1,20 лв. за 1 kW 

 г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,40 лв. за 1 kW 

д) над 150 kW до 245 kW включително – от 2,00 лв. за 1 kW 

 

3. Създава нов § 20 в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на 

територията на община Никола Козлевo със следният текст: Настоящата Наредба е 

изменена с Решение № 23 по Протокол № 4 от 20.12.2019 г. на Общински съвет – Никола 

Козлево и влиза в сила от датата на влизане в сила на Решението. 

По девета точка от дневния ред докладна с Вх. 297 от 19.12.2019г.- относно:  

Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи  за 2019 г. по дейности и 

параграфи. 

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  даде думата на председателя на водещата 

комисия Халил Али:  

„Колеги както знаете г-жа Найденова подробно ни разясни докладната по време на 

комисиите и ние обстойно я разгледахме с членовете на комисията и същата даде 

положително становище по нея.“  

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания  по докладната и продължи: 

 „И така колеги след като нямате възражения и изказвания  моля да гласуваме докладна с 

Вх. № 297/19.12.2019г.“  

От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл. 124 и чл. 125, ал. 1, т.2, от ЗПФ и при спазване 

разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2019 г., общински съвет Никола Козлево 

реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 24 
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Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2019 год., както следва: 

 

1. Във връзка със изпълнение на договори по обекти да се извършат следните промени: 
 

 Основен ремонт ул. „Охрид“ с. Вълнари  - да се намали със сумата - 12 084 лв. в 

дейност 2606 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“ § 51 00 „Основен ремонт“. 

 Основен ремонт ул. „Христо Ботев“ с. Църквица да се увеличи със сумата +12 084 

лв. в дейност 2606 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството 

и регионалното развитие“ § 51 00 „Основен ремонт“от източник целеви средства 

Републикански бюджет. 

 

2. Във връзка с предоставени средства от училищното настоятелство на ОУ „Св. 

Климент Охридски“ с. Пет могили да се завиши плана за капиталови разходи за 

обект „Закупуване на мултифункционално устройство и лаптоп“ в дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ § 52 01 „Придобиване 

на компютри и хардуер“ със сумата  1 929 лв. на ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Пет 

могили. 

 

3. Промяната да бъде извършена в „Разчет за финансиране на капиталови разходи  за 

2019 г.“  по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 11:50 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)   

           

 

Протоколчик: …………...………… 

                 (Емине Коджа Апти) 


