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П Р О Т О К О Л 
№ 18 от 26.11.2020 г. 

 
Днес, 26.11.2020г. от 15.00 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.  

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, уважаеми Заместник-кмет.  Присъстват 12 

от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието. Отсъства Галин Иванов 

Георгиев.  

Колеги, днешното ни заседание бе предвидено за десет точки, но след заседанията на 

постоянните комисии в деловодството на Общински съвет бяха внесени още три докладни, 

които предлагам да бъдат включени към днешния Дневен ред.  

Колеги моля да гласуваме Докладни с Вх. № 294/24.11.2020г., № 296/25.11.2020г. и 

Вх. № 297/26.11.2020г.  

От общо 12 присъстващи съветника с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

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

 И така, колеги  предлагам на Вашето внимание следния Дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 273 от 12.11.2020 год. 

2. Докладна с Вх. № 275 от 13.11.2020 год. 

3. Докладна с Вх. № 276 от 13.11.2020 год. 

4. Докладна с Вх. № 277 от 13.11.2020 год. 

5. Докладна с Вх. № 278 от 13.11.2020 год. 

6. Докладна с Вх. № 279 от 13.11.2020 год. 

7. Докладна с Вх. № 289 от 17.11.2020 год. 

8. Докладна с Вх. № 290 от 18.11.2020 год. 

9. Докладна с Вх. № 291 от 18.11.2020 год. 

10. Докладна с Вх. № 293 от 19.11.2020 год. 

11. Докладна с Вх. № 294 от 24.11.2020 год. 

12. Докладна с Вх. № 296 от 25.11.2020 год. 

13. Докладна с Вх. № 297 от 26.11.2020 год. 

От общо 12 присъстващи съветника с 12 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. № 273 от 12.11.2020г.   

Относно: Искане на предварително съгласие за преминаване и учредяване на 

сервитут върху имот държавна собственост.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата председателя на водещата комисия Юксел Исмаил за становище: 

„Първо добър ден на всички колеги, г-н Реджеб и г-н Иванов. Всички виждаме 

напредъка, който се постига относно водата на с. Църквица и се надявам в най-скоро време 

да приключим с процедурите и да преминем към полагането на тръби и останалата 
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техническа част, свързана с допълнителното водоснабдяване на селото. И на този ред искам 

отново да поздравя Кмета и неговата администрация за тяхната работа и решителност за 

решеването на този толкова наболял проблем за жителите на селото. И така колеги, 

членовете на комисията разгледахме докладната по време на комисиите и даваме 

положителна становище по нея.“ 

След изказването на г-н Исмаил Председателя 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. № 273/12.11.2020г.“  

От общо 12 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“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 24в от ЗСПЗЗ, чл. 47, ал. 14,      ал. 15, 

ал. 16 т.8, ал.17, ал.18 и ал.19 от ППЗСПЗЗ, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 113 

 

1. Упълномощава на Кмета на община Никола Козлево да отправи искане до 

Министерството на земеделието, храните и горите, чрез Областна дирекция 

„Земеделие“ гр. Шумен за даване на предварително съгласие за преминаване и 

прокарване и за учредяване на ограничено вещно право по реда на чл. 47 от Правилника 

за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ППЗСПЗЗ) 

върху поземлен имот държавна собственост  № 78656.17.11 с площ от 48604 кв. м., 

площ с ограничение в ползване (сервитут) – 238.02 кв. м, категория 6 (шеста), местност 

„Ара Орман“, НТП – „Нива“ по КККР на с. Църквица, община Никола Козлево, област 

Шумен. 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Никола Козлево допуска 

предварително изпълнение на решението. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 275 от 13.11.2020г.  

Относно: Промени по бюджета на Община Никола Козлево за 2020 г. 

След като Председателя на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни докладната,  

даде думата на председателите на водещите комисии: 

Халил Али: „Първо добър ден на всички. Колеги, комисията разгледа внесената 

докладна и даде положително становище по нея. “ 

Джелил Ахмед: „Добър ден на всички. Нашата комисия също дава положително 

становище по внесената докладна.“ 

Катилиян Костадинов: „И ние я разгледахме докладната и също така даваме 

положетилно становище по нея.“ 

Юксел Исмаил: „Колеги, и нашата комисия е с положително становище.“  

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. № 275/13.11.2020г.“  
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От общо 12 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“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финансии, 

чл.28, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 114 

 

Общински съвет Никола Козлево извършва следната промяна по бюджета на Общината 

за 2020 г. 

 

 Местна дейност 2122 „Общинска администрация“ 

Намаля бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§10 -00 издръжка с 14664 лева 

В т. ч. §§ 10 15 „ Материали“ със сумата 1064 лева 

           §§ 10 51 „Командировки“ със сумата 4600 лева 

           §§ 10 98 „ Други некласиф. в параграфи и подпараграфи“ със сумата 9000 лв. 

§ 19 81 „Платени общински данъци и такси“ със сумата 5000 лева. 

 Местна дейност 2123 „Общински съвет“ 

Намаля бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 10 00 издръжка със сумата 5000 лева 

В т.ч §§ 10-15 „Материали“ -1500 лева 

         §§ 10 51 „Командировки“  1500 лева 

         §§ 1098 „Други некласиф. в параграфи и подпараграфи“ -2000 лева. 

 Местна дейност 2311 „Детски градини“  

Намаля бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 10 00 издръжка със сумата 32500 лева 

В т.ч §§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло“ -16500 лева 

         §§ 10 30 „Текущ ремант“ 16000 лева 

  Местна дейност 2714 „Спортни бази за спорт за всички“ 

Намаля бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 10 00 издръжка със сумата 10000 лева 

В т.ч §§ 10-20 „Външни услуги“ -10000 лева 

 Местна дейност 2759 „Други дейности по културата“ 

Намаля бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§10 -00 издръжка с 40000 лева 

В т. ч. §§ 10 11 „ Храна“ със сумата 20000 лева 

           §§ 10 15 „Материали“ със сумата 5000 лева 

           §§ 10 98 „ Други некласиф. в параграфи и подпараграфи“ със сумата 15000 

 Местна дейност 2524 „Домашен социален патронаж“ 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§10 -00 издръжка с 107164 лева 
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В т. ч. §§ 10 11 „ Храна“ със сумата 62650 лева 

           §§ 10 12 „Медикаменти“ със сумата 500 лева 

           §§ 10 15 „ Материали“ със сумата 7500 лева 

           §§ 10 16 „Вода, горива и ел. енергия“ със сумата 6100 лева  

           §§ 10 20 „ Разходи за външни услуги“ със сумата 30414 лева 

  

По трета точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 276 от 13.11.2020г. 

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение на Заместник-кметовете, 

Кметове и Кметски наместници в община Никола Козлево. 

  След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той 

даде думата на председателя на водищата комисия: 

Халил Али: „Господа съветници, комисията разгледа внесената докладна и даде 

положително становище по нея, аз и членовете на комисия „Бюджет и финанси, стопански 

дейност и туризъм, управление на общинска собственост и земеделие,“ предлагаме в 

решението да се включи и допълнително възнаграждение за Кмета на общината.“  

След изказването на г-н Али, 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. № 276/13.11.2020г.“   

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и 

на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.18 от Вътрешните правила за работна 

заплата в  Община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 115 

 

Общински съвет Никола Козлево определя допълнително възнаграждение за 

постигнати резултати за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, проявена 

полезна инициативност, доказан принос за подобряване на съответните дейности на Кмета 

на община Никола Козлево, Заместник-кметове на община Никола Козлево, Кметове на 

кметства и Кметски наместници на с. Векилски и с. Красен дол в размер на 1 (една) основна 

месечна заплата, пропорционално на отработеното време към 31.10.2020 г. 

  

По четвърта точка от дневния ред Докладна записка с вх. 277 от 13.11.2020г. 

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение на Денонощни дежурни, 

изпълнители ППУ, назначените работници по ПМС 66 и шофьори на училищни автобуси 

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на Халил Али: 

„Колеги, комисията разгледа внесената докладна и подкрепи идеята за допълнително 

възнаграждение.“ 

След изказването на г-н Али, 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. № 277/13.11.2020г.“   

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и 

на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.18 от Вътрешните правила за работна 

заплата в общинска администрация на Община Никола Козлево, общински съвет Никола 

Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 116 

 

Общински съвет Никола Козлево определя допълнително възнаграждение за 

постигнати резултати за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, проявена 

полезна инициативност, доказан принос за подобряване на съответните дейности на 

Денонощни дежурни, изпълнители ППУ, назначените работници по ПМС 66 и шофьори на 
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училищни автобуси  в размер на 1 /една/ основна месечна заплата, пропорционално на 

отработеното време към 31.10.2020 г. 

 

По пета точка от дневния ред Докладна записка с вх. 278 от 13.11.2020г. 

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение на непедагогическия 

персонал в Детските градини. 

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на Халил Али: 

„Колеги, щом е направен добре финансовият разчет по бюджета, комисията дава 

положително становище по докладната.“ 

След изказването на г-н Али, 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. № 278/13.11.2020г.“   

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и 

на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.18 от Вътрешните правила за работна 

заплата в общинска администрация на Община Никола Козлево, общински съвет Никола 

Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 117 

 

Общински съвет Никола Козлево определя допълнително възнаграждение за 

постигнати резултати за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, проявена 

полезна инициативност, доказан принос за подобряване на съответните дейности на 

непедагогическия персонал в Детските градини в размер на 1 (една) основна месечна 

заплата, пропорционално на отработеното време към 31.10.2020 г. 

 

По шеста точка от дневния ред Докладна записка с вх. 279 от 13.11.2020г. 

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение на Общинско предприятие 

Никола Козлево и Общинско предприятие „Социални дейности“ 

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на Халил Али:  

„Колеги, комисията дава положително становище по докладната.“ 

След изказването на г-н Али, 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. № 279/13.11.2020г.“   

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и 

на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.18 от Вътрешните правила за работна 

заплата в общинска администрация на Община Никола Козлево, общински съвет Никола 

Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 118 

 

Общински съвет Никола Козлево определя допълнително възнаграждение за 

постигнати резултати за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, проявена 

полезна инициативност, доказан принос за подобряване на съответните дейности на 

работниците от Общинско предприятие „Никола Козлево“ и Общинско предприятие 

„Социални Дейности“  в размер на 1 (една) основна месечна заплата, пропорционално на 

отработеното време към 31.10.2020 г. 

 

По седма точка от дневния ред Докладна записка с вх. 289 от 13.11.2020г. 

Относно: Отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд за срок от 5 (пет) 

години, чрез публичен търг. 
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След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на Халил Али и Джелил Ахмед:  

„Колеги, комисията разгледа внесената докладна и същата дава положително 

становище по нея. Одобряваме начина на отдаване и цената на декар. Да уточня, че тука 

става въпрос за лозови масиви и понеже тези масиви са по-малки парчета земя предлагаме 

след търга, ако интереса е слаб още да се намали цената.“ 

Джелил Ахмед: „Комисията разгледа внесената докладна и същата даде 

положително становище по нея.“ 

След изказването на г-н Али и на г-н Ахмед, 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. № 289/17.11.2020г.“   

От общо 12 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“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и 

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.54, ал.1 и ал. 2, от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 119 

 

1. Отменя Решение № 39 по Протокол № 6 от 28.05.2020 г. на Общински съвет – 

Никола Козлево. 

2. Определя имоти по землище и площ в декари за отдаване под наем за срок от 5 

(пет) стопански години, считано от 01.10.2020 г. до 30.09.2025 г., съгласно Приложение №1. 

3. Определя началната тръжна, началната тръжна цена за декар, депозит за участие и 

стъпката за наддаване за всеки имот, съгласно Приложение № 1. 

4. Определя метод на отдаване под наем – публичен търг с явно наддаване. 

5. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия по изпълнението на настоящото Решение. 

 

По осма точка от дневния ред Докладна записка с вх. 290 от 13.11.2020г. 

Относно: Приемане на Програми за развитие на читалищната дейност през 2021 

година в община Никола Козлево. 

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на Катилиян Костадинов:  

„Колеги, комисията разгледа внесената докладна и същата дава положително 

становище по нея. Това което ни направи впечатление, е че доста са се постарали, като са 

описали доста дейности. Ние като комисия им предлагаме да се редуцират дейности, които 

да обхванат по-голяма част от населението. Предлагаме им на НЧ да имат колкото се 

повече онлайн дейности, като например да си създадат групи или страници и по този наин 

да информират населението.“ 

След изказването на г-н Костадинов, 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. № 290/18.11.2020г.“   

От общо 12 присъствали с 12 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 № 120 

 

Общински съвет Никола Козлево приема представените програми за разитие на 

читалищната дейност през 2021 година в община Никола Козлево. 

 

По девета точка от дневния ред Докладна записка с вх. 291 от 18.11.2020г. 

Относно: Изработване на проект и кандидатстване пред Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за ул. „Херсон“ и част от ул. „Балкан“ в        

с. Вълнари.  

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на Джелил Ахмед:  

„Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително становище по 

нея. Това са две улици в с. Вълнари, които са в окаяно състояние и спешно се нуждаят от 

ремонт.“ 

След изказването на г-н Ахмед, 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. № 291/18.11.2020г.“   

От общо 12 присъствали с 12 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 № 121 

 

             1. Упълномощава Кмета на община Никола Козлево да възложи проектиране за 

авариен ремонт на ул. „Херсон“ и част от ул. „Балкан“ в с. Вълнари, които са засегнати от 

неблагоприятните метеорологични условия през 2019 и 2020г. 

 2. След изготвяне на проекта, Кмета на община Никола Козлево да окомплектова 

необходимата документация и я внесе в Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерски съвет с копие до Областния управител на обл. Шумен с 

Искане за представяне на необходимите средства. 
 

По десета точка от дневния ред Докладна записка с вх. 293 от 19.11.2020г. 

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение на педагогическия персонал 

в Детските градини 

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на Халил Али:  

„Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително становище по 

нея.“ 

Катилиян Костадинов: „Колеги, първо искам да поздравя Кмета и цялата 

администрация за това допълнително възнаграждение. Искам да кажа, че това не са просто 

служители това са хората, които наистина са на първа линия в това тежко положение, в 

което се намираме. Хората, които се грижат за нашите деца.“ 

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. № 293/19.11.2020г.“   

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и 

на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.18 от Вътрешните правила за работна 
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заплата в общинска администрация на Община Никола Козлево, общински съвет Никола 

Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 122 

 

Общински съвет Никола Козлево определя допълнително възнаграждение за 

постигнати резултати за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, проявена 

полезна инициативност, доказан принос за подобряване на съответните дейности на 

педагогическия персонал в Детските градини в размер на 1 (една) основна месечна заплата, 

пропорционално на отработеното време към 31.10.2020 г. 

 

По единадесета точка от дневния ред Докладна записка с вх. 294 от 24.11.2020г. 

Относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2020 г. 

по дейности и параграфи. 

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

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. № 294/24.11.2020г.“   

От общо 12 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“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

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 № 123 

 

Общински съвет Никола Кзлево утвърждава промяната в плана за финансираните обекти с 

капиталови вложения за 2020 год. както следва: 

 

Дейност §§ обект Увеличение 

на плана 

Намаление 

на плана 

2122 

 „Общинска 

администрация“ 

52-03 

„Придобиване 

на друго 

оборудване, 

машини и 

съоръжения“ 

Закупуване на 

водоструйна 

машина, 

прахосмукачка 

и компресор 

2 800 лв.  

2122 

„Общинска 

администрация“ 

10-15 

„Материали“ 

„Материали“  2 800 лв. 
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2123 

„Общински 

съвет“ 

52-03 

„Придобиване 

на друго 

оборудване, 

машини и 

съоръжения 

„Закупуване 

на климатик“ 

1 800 лв.  

2759 

„Други 

дейности по 

културата“ 

10-20  

„Външни 

услуги“ 

„Външни 

услуги“ 

 1 800 лв. 

 

 

              Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

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

 

По дванадесета точка от дневния ред Докладна записка с вх. 296 от 25.11.2020г. 

Относно: Дарение на финансови средства от бюджета на община Никола Козлево за 

закупуване на апарат за кръвно – газов анализ за нуждите на МБАЛ „Д-р Добри Беров“      

гр. Нови пазар. 

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на Иван Иванов за допълнителни разяснения.  

Иван Иванов: „Господа съветници, в деловодството на община Никола Козлево 

постъпи псмо от г-н Георги Георгиев – Кмет на община Нови пазар с молба да се 

подпомогне финансово болницата за закупуване на апарат за изследване на алкално-

киселинното равновесие на кръвта. Кмета проведе разговори и с останалите общински 

кметове и прецени сумата, която община Никола Козлево може да отдели за дарение. 

Сумата от 3 хил. лева  не е кой знае каква, но все е нещо, имайки предвид и това, че ние сме 

малка община.“ 

След изказването на г-н Иванов, Председателя 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. № 296/25.11.2020г.“   

От общо 12 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“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 124 

 

1. Определя сумата от 3000 (три хиляди) лв., необходима за закупуване на апарат за 

кръвно-газов анализ за нуждите на МБАЛ „Д-р Добри Беров“ гр. Нови пазар, която да бъде 

осигурена от бюджета на община Никола Козлево, да бъде нареден на МБАЛ „Д-р Добри 

Беров“ гр. Нови пазар. 

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

по изпълнение на настоящото решение. 
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По тринадесета точка от дневния ред Докладна записка с вх. 296 от 25.11.2020г. 

Относно: Придобиване на собственост върху поземлен имот № 56071.18.323, с площ 

4238 кв. м., находящ се в землището на село Пет могили община Никола Козлево. 

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на Иван Иванов за допълнителни разяснения.   

Иван Иванов: „Господа съветници, след разговор собственикът на поземлен имот с 

№ 56071.18.323 с площ 4238 кв. м., категория на земята 3 (трета), НТП – „Нива“, местност 

„До Турските Гробища“, в землището на село Пет могили изрази съгласие за продажбата на 

имота си на община Никола Козлево на цена 2000.00 лв. (две хиляди лева) на декар или 

общо за цялата площ 8476.00 лв. (осем хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и 00 

ст.). Съгласно нормативните изисквания можем да определим площ от 8-9 дка. Площта от 4 

дка ще е достатъчна за гробището в с. Пет могили за дълги години.“  

Халил Али: „Аз се радвам, че има такова развитие на нещата, защото цената, която 

иска предния път по време на заседанието на общински съвет г-н Стратиев беше твърде 

висока, но ние нямахме друга алтернатива и затова се съгласихме с него. Но сега 

благодарение на новия продавач имаме по-разумна цена, която е с хиляда лева по малко на 

декар.“  

След изказванията, Председателя 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. № 297/26.11.2020г.“   

От общо 12 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“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

и на основание  чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 4 и във връзка с чл. 34   ал. 

1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 8, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 125 

 

1. Отменя Решение № 99 по Протокол № 15 от 16.10.2020 г. на Общински съвет 

– Никола Козлево за закупуване на имот от г-н Димитър Илиев земеделска земя с площ 

6 (шест) декара на цена от 3000.00 лв. (три хиляди лева) за декар. 

2. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в община Никола Козлево през 2020 г. в раздел IV „Описание на 

имотите, които общината има намерение да придобие“ следният поземлен имот:                 

№ 56071.18.323 с площ 4238 кв. м., категория на земята 3 (трета), НТП – „Нива“, 

местност „До Турските Гробища“, в землището на село Пет могили, община Никола 

Козлево област Шумен. 

3. Дава съгласие община Никола Козлево възмездно да придобие право на 

собственост върху недвижим имот, съставляващ поземлен имот с № 56071.18.323 с 

площ 4238 кв. м., категория на земята 3 (трета), НТП – „Нива“, местност „До Турските 

Гробища“, в землището на село Пет могили, община Никола Козлево област Шумен на 
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цена 2000.00 лв. (две хиляди лева) на декар или 8476.00 лв. (осем хиляди четиристотин 

седемдесет и шест лева и 00 ст.) за целия имот. 

4. Цената за закупуването на недвижимия имот по т.3, определена в същата 

точка от настоящото решение, да бъде заплатена на продавача със средства от бюджета 

на община Никола Козлево, чрез актуализация на поименния списък на капиталовите 

разходи на община Никола Козлево за 2020 г. 

5. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да предприеме всички 

необходими действия по придобиване правото на собственост върху имота описан в т.3 

и сключване на договор за покупко – продажба. 

 

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 15:40 часа. 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


