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П Р О Т О К О Л 
№10 от 30.07.2020 г. 

 
Днес, 30.07.2020г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2020 година. Присъстват: 

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

Никола Козлево, Янка Минчева – Директор дирекция „ФСД и АО“ на община Никола 

Козлево и Петър Димитров – Секретар на община Никола Козлево. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, уважаеми заместник-кмет и присъстващи 

от общинска администрация.  Присъстват 13 от 13 съветника, има кворум и мога да открия 

заседанието.  

След заседанията на постоянните комисии в деловодството на общински съвет бяха 

внесени две Докладни с Вх. № 169 и № 170 от 30.07.2020 год., които предлагам да бъдат 

включени към дневния ред. Колеги, моля да гласуваме Докладни с Вх. № 169 и № 170 от 

30.07.20г. да бъдат ли включени към дневния ред.  

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

„въздържал се“, Общински съвет Никола Козлево прие така направеното предложение.   

И така, колеги  както знаете и се запознахте с постъпилите докладни  по време на 

постоянните комисии и дадохте становище по тях, предлагам на Вашето внимание следния 

Дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 131 от 23.06.2020 год. 

2. Докладна с Вх. № 158 от 14.07.2020 год. 

3. Докладна с Вх. № 160 от 22.07.2020 год.  

4. Докладна с Вх. № 161 от 22.07.2020 год. 

5. Докладна с Вх. № 162 от 23.07.2020 год. 

6. Докладна с Вх. № 163 от 23.07.2020 год. 

7. Докладна с Вх. № 164 от 23.07.2020 год. 

8. Докладна с Вх. № 169 от 30.07.2020 год. 

9. Докладна с Вх. № 170 от 30.07.2020 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 записка с вх. № 131 от 23.06.2020г. 

Относно: провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна, даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али за становище по 

внесеният материал: 

„Добър ден колеги, господа Кметове, Докладната беше разгледана от членовете на 

комисията и същата даде положително становище по нея. Предлагаме представителя на 

община Никола Козлево да гласува по точките от дневния „по собствена преценка“. 
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Иван Иванов: „Уважаеми госпожи и господа имайки предвит датата, за която е 

насрочено заседанието, а именно 31.07.2020 година предлагам в решението да се добави 

като т.3 „Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК.“ 

След  изказванията 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 

записка с Вх. № 131/23.06.2020г.“  

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

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 5 от Закона 

за водите, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 57 

 

1. Оправомощава Иван Кирилов Иванов – Заместник-кмет на Община Никола 

Козлево, да вземе участие в заседанието като представител на Община Никола Козлево в 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен и да гласува по точките от дневния ред на 

извънредното заседание на Асоциацията на 31.07.2020 г., както следва: 

По т. 1. от дневния ред, относно: Съгласуване на Подробна инвестиционна 

програма за 2020 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД  

Предложение за Решение № 1 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Подробна инвестиционна 

програма за 2020 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД. 

2. По представеното предложение за решение по т. 1 да гласува „по собствена 

преценка” 

3. При невъзможност за участие на определения по т. 1  представител в 

извънредното заседание като представител на Община Никола Козлево в Общото събрание 

на Асоциация по ВиК – Шумен, той да бъде заместен от г-н Феим Мехмед Насъф – 

Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 158 от 14.07.2020г.  

Относно: Приемане на годишните доклади на чителищата в община Никола Козлево. 

След като председателя на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни докладната,  

даде думата на председателя на водещата комисия Катилиян Костадинов: 

„Добър ден дами и господа, Кметове и колеги, докладната беше разгледана от 

членовете на комисията, и както всички знаете заради пандемията сроковете са променени. 

Доклади се приемаха до 30.06.2020 година, освен този на НЧ с. Цани Гинчево, защото не е 

внесен в срок. Запознахме се подробно с Докладите на НЧ, които като цяло са добре 

съставени, но ние имаме наши забележки и решения. Основната цел на НЧ е да запазят 

културата и да я предадат на бъдещите поколения. Те трябва да се занимават не само с 

възрастните, но и с подрастващите. От проведените разговори не само по между ни, но и с 

населението останахме с впечатлението, че на хората не им е много ясна фунциите на 

читалищата. Смятаме, че повече мероприятия, повече срещи трябва да се организират за да 

има по-голям интерес към Народните Читалища. Другото, което трябва е да организираме 

една среща с г-жа Колева и г-н Иванов, за да обсъдим как да има по-добра отчетност 

защото сегашнете отчети са по скоро като разкази от изминала година. Следващото, на 

което искам да обърна внимание е, че 90% от субсидиите им са за заплати, но има и много 

остатъци, които може би са в следствие от това, че средствата не са добре усвоени. Тези 

остатъци на средства пораждат въпроса защо и от къде. Другото, което е, че дейностите 

трябва да са балансирани според населените места. Както казах след подробно разглеждане 

на докладната комисията излиза с положително становище по внесеният материал“ 

След неговото изказване Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 
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„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 158/14.07.2020г.“  

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

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, общински съвет Никола 

Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 58 

Общински съвет – Никола Козлево приема годишните доклади за осъществените 

читалищни дейности и за изразходваните бюджетни средства през 2019 година. 

 

По трета точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 160 от 22.07.2020г. 

Относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 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 изказването на г-н Али, Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с Вх. № 160/22.07.2020г.“   

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Красимира Райкова Колева -                   „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                         „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „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 ат ЗПФ и при спазване 

на разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2020 г., общински съвет Никола Козлево 

реши: 

РЕШЕНИЕ № 59 

 

  Общински съвет Никола Кзлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2020 год. както следва: 

 

Дейност §§ Наименование Увеличение 

на плана 

Намаление 

на плана 
Дейност 2284 „  

Ликвидиране на 

последици от 

стихийни 

бедствия и 

произв. аварии - “ 

5100 „Основен 

ремонт на ДМА“ 

Аварийно-възстановителни 

дейности на обекти:   

1.Осигуряване 

проводимостта на речното 

легло на река Хърсовска  

(дере) в с. Каравелово  -    

 

7674  

Дейност 2603 „ 

Водоснабдяване и 

1030“Текущ 

ремонт“ 

Текущ ремонт  7674 
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Канализация“ 

 

              Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2020 год съгласно Приложение № 3. 

 

По четвърта точка от дневния ред Докладна записка с вх. 161 от 22.07.2020г. 

Относно: Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на Община 

Никола Козлево за 2019 г.  

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

думата на председателите на водещите комисии: 

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от членовете на комисията и 

същата анализирайки приложенията дава положително становище, защото 90% от бюджета 

е изпълнен.“ 

Джелил Ахмед: „ Колеги ние също даваме положиелно становище.“ 

Катилиян Костадинов: „Нашата комисия подкрепя становището на колегите.“ 

Юксел Исмаил: „Ние също даваме положително становище по внесения Отчет.“ 

Бисер Митев: „Колеги и нашата комисия излезе с положително становище по 

внесената докладна.“ 

След изказванията, Председателят на Общински съвет даде думата на съветниците 

за въпроси по докладната и продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 161/22.07.2020г.“   

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Красимира Райкова Колева -                   „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                         „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „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  и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 140 от 

Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., общински 

съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 60 

 

1. Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г. по приходи и разходи, 

съгласно Приложения 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б, и 2-В. 

2. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. съгласно 

приложение № 3. 

3. Приема Отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз за 2019г. 

по приходи и разходи, съгласно обяснителна записка. 

 

По пета точка от Дневния ред – Докладна запидска с вх. 162 от 23.07.2020г.  

Относно: Състоянието на Общинския дълг към 31.12.2019 година  

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 
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„Колеги, докладната беше разгледана от членовете на комисията, и същата даде 

положително становище по нея. Както ви е ясно този дълг е от 2011 год. и ще бъде изплатен 

през 2021 год. От представения Отчет става пределно ясно, че на този етап всичко върви 

както трябва по него.“  

След изказването на г-н Али, Председателят на Общинския съвет даде думата на 

съветниците за въпроси по докладната: 

 „И така, колеги, след като нямате въпроси и дебати, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 162/23.07.2020г.“   

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

на основание  чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, общински съвет Никола Козлево 

реши: 

РЕШЕНИЕ № 61 

 

1. Общински съвет Никола Козлево приема годишния отчет за състоянието на 

общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД на община Никола Козлево за 2019 год. 

 

По шеста точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 163 от 23.07.2020г. 

Относно: Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен” ООД, гр. Шумен  

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

„Колеги, комисията се запозна с докладната и предлагаме г-н Иванов да гласува по 

собствена преценка по нея.“ 

След изказването на г-н Али, Председателя продължи: 

„И така колеги, моля за изказвания и въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с      

вх. № 163/23.07.2020г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Красимира Райкова Колева -                   „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                         „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „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. 9 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 62 

 

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен на 31.07.2020 год. от 14,00 часа.  

 

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен -  Иван Кирилов Иванов – заместник-

кмет на Община Никола Козлево. 
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3. При невъзможност за участие на определения по т. 2  представител на Община 

Никола Козлево в общото събрание, той да бъде заместен от Феим Мехмед Насъф – 

Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

4. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен да гласува както следва: 

 

По т. 1. от дневния ред, относно: Приемане на одитиран годишен финансов отчет и 

баланс на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за 2019 год. 

 

Решение по т. 1: Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД приема одитирания годишен финансов отчет и баланс на 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за 2019 год.  

- „По собствена преценка”. 

 

По т. 2. от дневния ред, относно: Даване на съгласие „ВиК – Шумен“ ООД да 

предприеме действия за избор на финансови институции за предоставяне на целево 

финансиране във връзка със сключения с Управляващия орган на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020“ /ОПОС 2014-2020 г./ Административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ /АДБФП/ № Д-34-11 от 15.04.2020 г. за изпълнение на проект 

„Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана 

от „ВиК – Шумен“. 

 

Решение по т. 2: Общото събрание на съдружниците дава съгласие „ВиК-Шумен“ 

ООД да проведе процедури за избор на финансови институции за предоставяне на целево 

финансиране /заеми/ във връзка със сключения с Управляващия орган на ОПОС                  

2014-2020 г. АДБФП № Д-34-11 от 15.04.2020 г. за изпълнение на проект „Интегриран 

проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от „ВиК – 

Шумен“, както следва: 

2.1. В размер на 12 122 486,80 лева /дванадесет милиона сто двадесет и две хиляди 

четиристотин осемдесет и шест лв. и осемдесет ст./, обезпечаващ собствения принос на 

Бенефициента /“ВиК-Шумен“ ООД/; 

2.2. В размер на 21 059 784,03 лева /двадесет и един милиона петдесет и девет 

хиляди седемстотин осемдесет и четири лв. и три ст./, обезпечаващ плащане на недопустим 

разход – ДДС по проекта. 

  След провеждане на процедурите за избор на финансови институции за 

предоставяне на целево финансиране /заеми/ по т. 2.1 и т. 2.2. да бъде свикано ново общо 

събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД за разглеждане и вземане на конкретни 

решения за сключване на договорите за заем с избраните изпълнители и други договори 

/ако има такива/, съгласно чл. 25, т. 4, 6 и/или 7 от Правилника за прилагане на Закона за 

публичните предприятия. 

- „По собствена преценка”. 

По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на отчета за 2019 г. на Одитния 

комитет на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. 

Решение по т. 3: Общото събрание на съдружниците приема отчета на одитния 

комитет за 2019 г. на „ВиК – Шумен“ ООД. 

- „По собствена преценка”. 

По т. 4. от дневния ред, относно: Приемане на вътрешни правила за избор на 

регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови 

отчети на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен, във връзка с 

изискванията на чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. 

Решение по т. 4: Общото събрание на съдружниците приема предложените от 

управителя на „ВиК – Шумен“ ООД вътрешни правила за избор на регистриран одитор за 

извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на дружеството, 

във връзка с изискванията на чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия. 
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- „По собствена преценка”. 

 

5. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

 

По седма точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 164 от 23.07.2020г. 

Относно: Разширяване на мюсюлмански гробищен парк в с. Пет могили. 

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той даде 

думата на председателя на водещата комисия Бисер Митев: 

„Колеги, комисията се запозна с докладната и същата даде положително становище 

по нея. Гробищния парк наистина има нужда от разширяване.“ 

След изказването на г-н Митев, Председателят продължи: 

„И така колеги, моля за изказвания и въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с        

вх. № 164/23.07.2020г.“  

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, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 63 

 

              1. Съставя комисия в състав: г-н Ешреф Реджеб – Кмет на община Никола Козлево, 

г-н Мехмед Мехмедали – Кмет на кметство с. Пет могили, г-н Бисер Митев – Председател 

на ПК „Етнически и интеграционни въпроси, вероизповедания, евроинтеграция, 

международно сътрудничество, взаимодействие с неправителствени организации“, г-н 

Халил Али – Председателят на ПК „Бюджет и финанси, управление на общинската 

собственост, стопански дейности, общински предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала“ и г-н Ебазел Назиф общински съветник от  с. Пет могили със 

следната задача: Да бъдат проведени преговори със собственици на земеделска земя, 

граничеща с мюсюлманския гробищен парк в с. Пет могили с цел закупуване. 

 

2. За резултатите от проведените преговори да се докладва на Общински съвет 

Никола Козлево на следващо заседание. 

 

По осма точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 169 от 30.07.2020г. 

Относно: Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на имот 

държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост. 

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

„Колеги, комисията се запозна с докладната малко преди заседанието, но бихме 

искали още малко разяснения по нея.“ 

След изказването на г-н Али председателя даде думата на г-н Иванов: „Както вече 

разбрахте и от Докладната става въпрос за безвъзмездно придобиване. Имота се намира в 

близост до с. Хърсово и се води земеделска земя. Не става въпрос за кой знае какви големи 

декари, но все пак може да има интерес към тази нива след като стане общинска 

собственост.“  

„И така колеги, има ли други изказвания или въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с      

вх. № 169/30.07.2020г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 
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Красимира Райкова Колева -                   „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                         „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „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. 34, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 54 от Закона 

за държавната собственост и с чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 64 

 

1. Дава съгласие община Никола Козлево, да придобие безвъзмездно следният 

недвижим имот държавна собственост с № 77582.23.8 с площ 4285 кв. м. по КККР на село 

Хърсово, община Никола Козлево, с НТП – „Нива“, актуван с акт за частна държавна 

собственост № 3197/11.02.2020 г. 

2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да отправи искане до Министерски 

Съвет, чрез Областния управител на област Шумен, за откриване на процедура по 

безвъзмездно придобиване в собственост на община Никола Козлево на имот държавна 

собственост с № 77582.23.8 с площ 4285 кв. м. по КККР на село Хърсово, община Никола 

Козлево, с НТП – „Нива“, актуван с акт за частна държавна собственост № 3197/11.02.2020 

г. по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, както и да извършва всички 

необходими действия по придобиване на собствеността. 

 

По девета точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 170 от 30.07.2020г. 

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от временен 

безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им 

от Държавен фонд “Земеделие” по одобрен проект 27/07/2/0/00480 „Ремонт, оборудване и 

обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево” 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -

2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР) 

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

„Колеги, комисията се запозна с докладната малко преди заседанието, но бихме 

искали още малко разяснения по нея.“ 

След изказването на г-н Али председателя даде думата на г-н Димитров: „Става 

въпрос за инструмент от който се възползват всички общини. С Постановление на 

Министерски съвет общините, които отговарят на изискванията получават безлихвен заем, 

като целта е да не се блокират средствата на общината.“  

Катилиян Костадинов: „Аз, като Директор на Средното училище мога да кажа, че по 

проекта всичко е изпълнен безупречно точка по точка.“ 

„И така колеги, има ли други изказвания или въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с      

вх. № 170/30.07.2020г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 
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Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Красимира Райкова Колева -                   „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                         „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „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. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13 и 

чл. 17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 1 от Постановление № 215 на МС от 5 

октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от 

централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и 

окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване и във връзка с извършване на 

окончателни плащания на разходите по изпълнението на Договор № 27/07/2/0/00480 от 

05.12.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-

2020 г. за Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – 

с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево”, сключен между Община Никола Козлево и 

Държавен фонд „Земеделие” – РА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 65 

 

1. Одобрява предложението на кмета на община Никола Козлево за поемане на  

краткосрочен общински дълг, формиран от временен безлихвен заем от централния бюджет 

с цел извършване на окончателни плащания на разходите по изпълнението на Договор        

№ 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7, подмярка 

7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко 

Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево”, сключен между Община 

Никола Козлево и Държавен фонд „Земеделие” – РА при следните основни параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга – 366150,02 лв. (триста шестдесет и шест хиляди 

сто и петдесет лв. и две ст.); 

1.2. Валута на дълга – български лева /BGN/; 

1.3. Вид на дълга – временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране 

на разходи до възстановяването им по одобрения проект № 27/07/2/0/00480 „Ремонт, 

оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. 

Никола Козлево” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. 

(ПРСР); 

1.4. Начин на обезпечаване - Договор № 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 г. за 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект 

„Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола 

Козлево, общ. Никола Козлево”, сключен между Община Никола Козлево и Държавен фонд 

„Земеделие” – РА; 

1.5. Условия за погасяване: 

- срок за погасяване – с получаване на окончателното плащане по Договор                

№ 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7, подмярка 

7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко 

Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево”; 

- погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на 

окончателното плащане по Договор № 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 г. за безвъзмездна 

финансова помощ по Мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Ремонт, 

оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево,         

общ. Никола Козлево”; 
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- източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателното плащане по 

Договор № 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7, 

подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ 

„Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево”; 

- Максимален лихвен процент – 0% /безлихвен заем/; 

- Такси, комисионни и други – не се дължат; 

1.6. Влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга 

върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния размер на 

разходите. 

 
2. Възлага на кмета на община Никола Козлево да подаде писмена заявка за 

кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел  извършване на окончателни 

плащания на разходите по изпълнението на Договор № 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 г. за 

безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект 

„Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола 

Козлево, общ. Никола Козлево” пред Държавен фонд „Земеделие”, както и да извърши 

всички законови действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг.  

 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 14:30 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

                 (Емине Коджа Апти) 


