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П Р О Т О К О Л 
№4 от 28.02.2020 г. 

 
          Днес 28.02.2020г. от 12.30 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,  Петър Димитров – секретар на община Никола Козлево, Нежля 

Кямилова – ст. Юрисконсулт, Севгин Ахмед – Ст. Експерт дирекция „ФСД и АО“, Мюждет 

Шабан – спец. „Екология и опазване на горите“, кметове на кметства по населени места. 

Председателя на общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден уважаеми колеги, уважаеми г-н Реджеб, г-н Иванов,  колеги от общинска 

администрация, дами и господа кметове по населени места и присъстващи след като имаме 

кворум мога да открия  редовното ни  заседание за 2020 година. Присъстват 13 съветника 

от 13  

Колеги  както знаете и се запознахте с постъпилите докладни  по време на 

постоянните комисии и дадохте становище по тях.  

В деловодството на общински съвет бяха входирани след заседанията на постоянните 

комисии още 3 докладни, с които вие се запознахте малко преди днешното заседание. 

Колеги  предлагам те да бъдат включени в днешния дневен ред за да можем да ги 

разгледаме. И преди да продължим по нататък давам думата на г-н Иван Иванов зам. кмет 

на община Никола Козлево.“ 

Г-н Иван Иванов:  

„Уважаеми госпожи и господа съветници, ползвам възможността на чл. 24, ал. 1, т. 1 

от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Никола Козлево и 

предлагам в Дневния ред да бъде включена точка „Разни“.  

След неговото изказване Председателя на общински съвет продължи: 

„И така моля до гласуваме докладни с Вх. 53/27.02.2020г., № 54/27.02.2020г., № 

55/27.02.2020г. и точка „Разни“ да бъдат ли включени в дневния ред: 

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

се“, общински съвет прие направеното предложение. 

И така колеги след направеното гласуване предлагам на Вашето внимание следния дневен 

ред: 

1. Докладна с Вх. № 39 от 18.02.2020 год. 

2. Докладна с Вх. № 40 от 18.02.2020 год. 

3. Докладна с Вх. № 41 от 18.02.2020 год. 

4. Докладна с Вх. № 42 от 18.02.2020 год. 

5. Докладна с Вх. № 43 от 19.02.2020 год. 

6. Докладна с Вх. № 45 от 20.02.2020 год. 

7. Докладна с Вх. № 46 от 20.02.2020 год. 

8. Докладна с Вх. № 47 от 20.02.2020 год. 

9. Докладна с Вх. № 48 от 20.02.2020 год. 

10. Докладна с Вх. № 49 от 20.02.2020 год. 

11. Докладна с Вх. № 53 от 27.02.2020 год. 
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12. Докладна с Вх. № 54 от 27.02.2020 год. 

13. Докладна с Вх. № 55 от 27.02.2020 год. 

14. Разни 

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. 39 от 18.02.2020г.- относно: 

Представяне на Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на 

Община Никола Козлево. 

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

думата на председателя на водещата комисия Джелил Ахмед: 

„Добър ден колеги господа Кметове и присъстващи 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 и изказвания, моля да гласуваме докладна с 

Вх. № 39/18.02.2020г.“  

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 ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 3, т. 2 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

Общински съвет – Никола Козлево, приема представената Информация за изпълнение 

на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Никола Козлево за отчетната 2019 година. 

 

По втора точка от дневния ред докладна с Вх. 40 от 18.02.2020г.- относно: Отчет за 

изпълнението на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община 

Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2019 г.  

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

думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

„Добър ден дами и господа Кметове и 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 и изказвания, моля да гласуваме докладна с Вх. № 

40/18.02.2020г.“  

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 ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал.9 от ЗУО, общински съвет 

Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

 

Общински съвет Никола Козлево приема Отчет за изпълнението на „Програма за 

управление на отпадъците на територията на Община Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2019 

г., съгласно Приложение № 1.  

 

По трета точка от дневния ред докладна с Вх. 41 от 18.02.2020г.- относно: Отчет за 

изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на Община Никола Козлево 2015 

- 2020“ за 2019 г.  

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

думата на председателите на водещите комисии Халил Али и Джелил Ахмед: 

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

положително становище по нея.“ 
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След становището на Халил Али, думата бе дадена на Джелил Атавула за 

становище. 

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

положително становище по нея.“ 

След изказванията Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

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

41/18.02.2020г.“   

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 ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал.5 от ЗООС, общински 

съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 12 

 

Общински съвет Никола Козлево приема Отчет за изпълнението на „Програма за 

опазване на околната среда на Община Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2019 г. , съгласно 

Приложение № 1.  

 

По четвърта точка от дневния ред докладна с Вх. 42 от 18.02.2020г.- относно: 
Продажба чрез публичен търг на опасни тополови дървета - общинска собственост. 

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

думата на Халил Али за становище: 

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

положително становище по нея вземайки под внимание Становището от инж. Ради 

Атанасов Иванов и цените представени от Паламара, ние смятаме че е в рамките на 

нормалното.“ 

След изказването на Халил Али думата бе дадена на Иван Иванов: 

„Дами и господа искам да кажа сомо, че повреме на процедурите които се проведоха 

за изсичането на тополите г-н Галин Георгиев предложи част от средствата получени от 

дърветата да бъдат използвани за закупуване на фиданки за зелесяване.“ 

Гали Георгиев: 

„Аз като лесовъд подържам направеното от мен предлажение и силно се надявам то 

да стане факт.“ 

Халил Али: 

„Като идея е много добра и аз подкрепям г-н Георгиев, но първо нека бъдат изсечени 

въпросните тополи след което да видим каква ще е сумата постъпила от тях и след това да 

решим каква сума ще заделим за залесяване като се вземе предвид и цените на самите 

фиданки.“ 

След изказванията Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

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

Вх. № 42/18.02.2020г.“   

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“ 
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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,  и ал. 2, чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,  във връзка чл. 35, ал. 1, и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, 

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

 

РЕШЕНИЕ № 13 

 
 1. Да се извърши продажба на 140 (сто и четиридесет) броя тополови дървета, находящи се в 

имоти с кадастрални номера: 000125, 000126, 000127, 000129, 000234, 000561, 000237, 000261, 

000233, 000230, 000225, 000228, 000210 и 000555 в землището на с. Крива река, както и 775 

(седемстотин седемдесет и пет) броя дървета от други дървесни видове, 137 (сто тридесет и седем) 

броя тополови дървета, находящи се, както следва: в землището на с. Хърсово, отдел 2, подотдел 

дере, подотдел спирка (парк) и в землището на с. Крива река, отдел 2, подотдел път и 9 (девет) бр. 

орехови дървета в землището на с. Крива река, отдел 2, подотдел път.  

2. Продажбата да се извърши чрез организиране на публичен търг с явно наддаване.  

3. Определя първоначална тръжна цена в размер на 34 925,91 лв. 

4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите правни и 

фактически действия по организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

 

Приложение: 

1. Доклад от инж. Славчо Димитров от 25.07.2018 г.; 

2. Протокол за трасиране от инж. Николай Ненов; 

3. Становище от инж. Ради Иванов; 

4. Сортиментна ведомост от инж. Ради Иванов – 5 бр.; 

5. Ценоразпис за продажба на дървесина на ТП „ДЛС Паламара“ 

 

По пета точка от дневния ред докладна с Вх. 43 от 19.02.2020г.- относно: Сключване 

на договор за предаване на 6 (шест) броя контейнери „Б-Б куб“ за постоянно съхраняване на 

лицензирана площадка на „БалБок Инженеринг“ АД. 

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. Имайки предвид тези шест броя коптейнери с опасни 

пестициди и при опасност от евентуален теч може да доведе до еко катострофа.“  

След изказването на г-н Али думата поиска г-н Иванов: 

„Дами и господа ние в решението сме записали, че ще има комисия по предаването 

на тизи контейнери така че общински съвет трябва да избере от състава си един съветник 

кота член на тази комисия.“ 

Катилиян Костадинов: 

„Господин Иванов аз предлагам този избор да бъде оставен за точка разни накрая.“ 

След изказванията Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

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

43/19.02.2020г.“  

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 ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

 
1. Общински съвет Никола Козлево дава съгласие Кметът на общината да сключи договор за 

предаване на 6 (шест) броя контейнери „Б-Б куб“ за постоянно съхраняване от лицензираната фирма 

„Бал Бок Инженеринг“ АД град София. 

 2. Одобрява цената от 5000.00 лв. (пет хиляди лева) без включен ДДС за брой или общо 

30000.00 (тридесет хиляди лева) без включен ДДС. 

3. За предаването на контейнерите да бъде съставена комисия, включваща представители на 

Община Никола Козлево, Общински съвет Никола Козлево, Областна администрация                гр. 

Шумен, РИОСВ – Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РУ Каолиново. 
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4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

 

 

По шеста точка от дневния ред докладна с Вх. 45 от 20.02.2020г.- относно: Отдаване 

под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска 

собственост за здравни дейности на територията на община Никола Козлево.  
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 и изказвания, моля да гласуваме докладна с Вх. № 

45/20.02.2020г.“  

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. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 3, ал. 6 и ал. 8 от Закон за общинската собственост и 

чл. 18, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем без провеждане на търг или конкурс 

имоти частна общинска собственост за здравни дейности за извършване на 

извънболнична и дентална индивидуална първична помощ на лекари и стоматолози, 

които имат сключени договори с НЗОК, по населени места както следва: 

1.1. Сграда „Здравна служба“ със застроена площ 250.00 кв. м., находящ се в 

кв. 39 /тридесет и девет/, УПИ II /две/ по плана на село Вълнари, община Никола 

Козлево, актуван със АЧОС № 144/21.10.2004 г., както следва: 

- Помещение с площ от 77.00 кв. м. 

- Помещение с площ от 12.00 кв. м. 

- Помещение с площ от 15.00 кв. м. 

1.2. Сграда „Здравна служба“ със застроена площ от 255 кв. м., находящ се в 

кв. 37 /тридесет и седем/, УПИ VII – 368 по плана на село Пет могили, община 

Никола Козлево, актуван със АЧОС № 67/05.03.1998 г., както следва: 

- Помещение с площ от 31.00 кв. м. 

- Помещение с площ от 31.00 кв. м. 

- Помещение с площ от 16.00 кв. м. 

- Помещение с площ от 16.00 кв. м. 
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1.3. Помещение втори етаж от сграда „Кметство“ със площ от 32.00 кв. м., 

находящ се в кв. 19 /деветнадесет/, УПИ VI по плана на село Църквица, община 

Никола Козлево, актуван със АЧОС № 7/10.01.1998 г. 

2. Определя месечна наемна цена за отдаване под наем 0.25 лв. /двадесет и пет 

ст./ без ДДС за 1 /един/ квадратен метър и 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС за 

1 /един/ брой зъболекарско оборудване /зъболекарски стол/. 

3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да сключи договори за наем за 

срок от  5 /пет/ години. 
По седма точка от дневния ред докладна с Вх. 46 от 20.02.2020г.- относно: Отдаване 

под наем на помещение с площ от 20.00 
м2 

/двадесет кв. м./ от масивна едноетажна сграда 

„автоспирка“, находящ се в УПИ – I от квартал 40 /четиридесет/ по плана на село Пет 

могили, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 83/08.07.1998 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. Искам още да кажа, че комисията одобрява цената, начина 

и срока за отдаване на това помещение, и предлагам нека в договора да се включи и точка с 

която наемателя да бъде задължен да подържа освен помещението но и около него.“ 

Галин Георгиев добави: 

„Ние не можем да го задължим да изчисти навсякъде, защото въпросният наемател 

ще наеме само 20 кв. метра тоест една стая.“ 

След изказванията Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

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

46/20.02.2020г.“  

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. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Закон за общинската собственост и чл. 17, ал.1, ал. 2 

от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 16 

 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на помещение от масивна едноетажна сграда 

„автоспирка“ с площ от 20.00 
м2 

/двадесет кв. м./, находящ се в УПИ – I от 

квартал 40 /четиридесет/ по плана на село Пет могили, община Никола Козлево. 

2. Определя начална тръжна цена от 35.00 /тридесет и пет/ лева на месец без ДДС. 

3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години. 

4. Определя метод на отдаване под наем – публичен търг с явно наддаване. 
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5. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 

на настоящото решение. 

 

 

 

По осма точка от дневния ред докладна с Вх. 47 от 20.02.2020г.- относно: 

Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд на община Никола Козлево за 

общо и индивидуално ползване;  приемане на Годишен план за паша; даване на съгласие за 

предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване; определяне на 

задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата; 

приемане на Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд; 

утвърждаване на наемни цени на декар по категории при разпределянето на пасищата и 

мерите между правоимащите и на начални тръжни цени на имотите, които ще се отдават 

под наем за срок от една година.  

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 изказванията Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

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

47/20.02.2020г.“  

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. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 и чл. 37о от 

ЗСПЗЗ, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

 

 

1. Определя размера и местоположението на пасища и мери за индивидуално 

и за общо ползване по землища съгласно Приложения № 1 и № 2 към настоящото 

Решение. Списъкът с имотите за индивидуално ползване да се обяви на таблото в 

сградата на общинска администрация Никола Козлево и в кметствата и се публикува 

на интернет страницата на общината. 

2. Приема годишен план за паша в община Никола Козлево за стопанската 

2010-2021 г. (Приложение № 3). 

3. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен 

фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските 

стада. 
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4. Приема Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общински 

поземлен фонд (Приложение № 4). 

5. Определя следните задължения на общината и ползвателите за 

поддържането на мерите и пасищата: 

5.1 Задължения на общината: 

 Да осигури безпрепятственото ползване на общинските мери и пасища за 

извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 

 Да предоставя на ползвателите необходимата информация и методически 

указания относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и 

пасищата. 

 При ползване на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд е 

необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, 

запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка 

на естествените местообитания. 

5.2. Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища: 

Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и 

да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 

Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и 

да не ги използват за неземеделски нужди. 

Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, 

опасни и други отпадъци. 

Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата и мерите. 

Да окосяват порасналата и неизпасана трева. 

При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени 

препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове 

и утайки от пречистени отпадни води. 

Да не се извършва паша нощем или без пастир. 

Да се не извършва паша в горите, граничещи с пасищата. 

Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 

Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и 

мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение на компетентните органи. 

Да опазват пасищата и мерите от ерозиране, заблатяване, засоляване. 

Да не изграждат трайни постройки в пасищата и мерите. 

Да не ги преотстъпват на трети лица за ползване. 

Да осигурят свободен достъп до наетите пасища и мери на всички 

тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и 

възраст. 

Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от 

разходите, които са направили по почистване на пасищата и мерите. 

Условията за поддържане на пасищата и мерите в добро земеделско и 

екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите 

на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове. 

Ползвателите на пасища и мери от общинския поземлен фонд организират 

охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем. 

При ползването на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд следва 

да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско 

и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на 
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структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на 

естествените местообитания. 

6. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по 

разпределяне на пасищата и мерите между правоимащите, които имат регистрирани 

животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на пасищните 

селскостопански животни. Договорите за наем да се сключат за срок от пет 

стопански години, считано от 01.10.2020 г. 

7. Утвърждава следните цени за наем на декар по категории, определени от 

инж. Кремена Вичева – Желева – лицензиран оценител, при разпределянето на 

пасищата и мерите между правоимащите, както следва: 

от първа до седма категория включително – 13 (тринадесет) лв./дка; 

над седма категория – по 12 (дванадесет) лв./дка. 

8. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по 

провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем за срок 

от една стопанска година, считано от 01.10.2020 година, на останалите свободни 

след разпределението пасища и мери. В търга следва да се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. 

9. Останалите след провеждане на търга по чл. 37и, ал. 13 свободни пасища и 

мери да се отдадат чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и 

на лица, които поемат задължението да ги подържат в добро земеделско и 

екологично състояние, по ред, определен в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. 

Договорите да бъдат сключени за срок от една година. 

10. Утвърждава начални тръжни цени на имотите, определени от инж. 

Кремена Вичева – Желева – лицензиран оценител, които ще се отдават под наем за 

срок от една година, както следва: 

 От първа до седма категория включително – 13 (тринадесет) лв./дка; 

 Над седма категория – по 12 (дванадесет) лв./дка. 

11. На осн. чл. 60 от АПК и с оглед защита на интересите на земеделските 

стопани животновъди и с цел спазване на сроковете за подаване на документи пред 

ОС „Земеделие“, приетото Решение подлежи на предварително изпълнение. 

12. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по 

изпълнение на настоящото Решение. 

Приложения: 

1. Приложение № 1 – Пасища и мери за индивидуално ползване; 

2. Приложение № 2 – Пасища и мери за общо ползване; 

3. Приложение № 3 – Годишен план за паша за стопанската 2020-2021 г.; 

4. Приложение № 4 – Правила за ползване на пасища, мери и ливади от 

общински поземлен фонд; 

5. Приложение № 5 – Пазарна оценка от инж. Кремена Вичева – Желева –  

лицензиран оценител за цени за наем на декар по категории при разпределянето на 

пасищата и мерите между правоимащите и за начални тръжни цени на имотите, 

които ще се отдават под наем по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за срок от 

една година. 
  

По девета точка от дневния ред докладна с Вх. 48 от 20.02.2020г.- относно: 

Изменение на Правила за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ 

приети с Решение № 141 по Протокол № 19 от 27.10.2016г. на общински съвет Никола 

Козлево. 

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.“ 

След изказванията Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

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

48/20.02.2020г.“  

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 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

 

 1. Приема изменение на Правила приети от Общински съвет Никола Козлево с 

Решение № 141 по Протокол № 19 от 27.10.2016г. както следва: 

1.1. В раздел втори, чл. 4, ал. 1 се изменя както следва: 

(1) Заявленията се разглеждат от Постоянна комисия в следния състав – Председател 

на Общински съвет, Председател на постоянна комисия имаща отношение към бюджета и 

финансите и трима представители на общинска администрация. 

1.2. В раздел втори, чл. 4, ал. 2 се изменя както следва: 

(2) Постоянна комисия по чл. 4, ал. 1 се назначава със заповед на кмета на общината. 

1.3. В раздел втори, чл. 5, ал. 3 се изменя както следва: 

(3) Заседанията на Постоянната комисия са редовни, ако присъстват повече от 

половината от общия брой на членовете ѝ, като присъствието на председателя на постоянна 

комисия имаща отношение към бюджета и финансите е задължително. 

1.4. В раздел трети, чл. 6, ал. 4 става ал. 3 и се изменя както следва: 

(3) Еднократната финансова помощ отпускана на наследниците на лицата по    чл. 2, 

т. 5 е в размер до 200 (двеста) лева.  

1.5. В раздел трети, чл. 12, т. 2 се отменя. 

 

По десета точка от дневния ред докладна с Вх. 49 от 20.02.2020г.- относно: 

Въвеждане на такса за услуга с багер предоставяна от „Еко ситема – Никола Козлево“ на 

физически лица и юридическилица“. 

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 изказванията Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

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

49/20.02.2020г.“  

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

основание  чл. 16, т. 1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества, дружества, 

образувани по реда на ЗЗД  и сдружения с нестопанска цел и упражняване на правата на 

собственост на общината в тях  и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево 

реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 19 

 

1. Определя цена на услуга с багер предоставяна от „Еко система – Никола 

Козлево“ ЕООД на физически лица и юридически лица както следва: 

1.1. Предоставяне на услуга с багер на физически лица и юридичиски лица – 40 

лв./на час без ДДС. 

1.2. Отброените часове се считат от момента на излизане на багера от гаража до 

момента на прибирането му в гаража. 

2. Възлага на управителя на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД да извърши 

необходимите действия по изпълнение на настоящото решение. 
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По единадесета точка от дневния ред докладна с Вх. 53 от 27.02.2020г.- относно: 

Отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви“ от общински 

поземлен фонд в землището на село Вълнари за срок от 1 /една/ година, чрез публичен търг. 

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 изказванията Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

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

53/27.02.2020г.“  

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. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 54, ал. 1 и ал. 

2, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

 

1. Определя имоти за отдаване под наем с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви“ от 

общински поземлен фонд в землището на село Вълнари, съгласно Приложение № 1. 
          Приложение № 1 

№ имот № землище площ местност нтп категория 

1 12509.10.14 Вълнари 35.443 ЯЙКЪНА нива III 

2 12509.21.33 Вълнари 12.801 КАЗАЛДЖИК нива III 

3 12509.22.24 Вълнари 28.122 КЕРЕЗЛИК нива III 

4 12509.25.40 Вълнари 53.351 ТИКЕНЛИК нива III 

5 12509.29.15 Вълнари 3.846 КАРА ЧОБАН нива III 

6 12509.35.4 Вълнари 6.628 БОСТАНЛЪК нива III 

7 12509.36.5 Вълнари 13.361 Япалък нива V 

8 12509.42.74 Вълнари 6.873 ЧОБАН ГЬОЛДЖУК нива IV 

9 12509.44.1 Вълнари 20.797 ШЕБЕК КЕЛЕМНЕ нива IV 

10 12509.44.2 Вълнари 2.508 ШЕБЕК КЕЛЕМНЕ нива IV 

11 12509.45.18 Вълнари 25.927 ШЕБЕК КЕЛЕМНЕ нива IV 

12 12509.46.20 Вълнари 12.716 ЧОКОЛУК нива IV 

13 12509.49.13 Вълнари 3.506 МЕЗАРЛЪК нива IV 

14 12509.50.1 Вълнари 22.595 Арпалък нива IV 

15 12509.52.1 Вълнари 19.740 ПУНАРБАШИ нива III 

16 12509.53.1 Вълнари 12.169 КОДЖА КАРШИ нива IV 

17 12509.57.19 Вълнари 10.956 ЧОБАН ГЬОЛДЖУК нива IV 

18 12509.58.38 Вълнари 2.852 ЧОБАН ГЬОЛДЖУК нива IV 

19 12509.74.1 Вълнари 75.066 КАРА ЧОБАН нива III 

20 12509.100.55 Вълнари 2.677 .......... нива III 
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21 12509.101.61 Вълнари 0.788 .......... нива III 

22 12509.101.62 Вълнари 1.978 .......... нива III 

23 12509.101.66 Вълнари 2.484 .......... нива III 

24 12509.101.68 Вълнари 0.938 .......... нива III 

25 12509.101.69 Вълнари 1.277 .......... нива III 

26 12509.103.1 Вълнари 0.462 .......... нива III 

27 12509.103.106 Вълнари 2.592 .......... нива III 

28 12509.104.207 Вълнари 0.768 .......... нива III 

29 12509.105.9 Вълнари 2.248 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

30 12509.105.225 Вълнари 0.839 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

31 12509.105.228 Вълнари 1.610 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

32 12509.105.229 Вълнари 0.295 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

33 12509.105.230 Вълнари 0.847 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

34 12509.105.231 Вълнари 0.496 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

35 12509.105.245 Вълнари 0.332 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

36 12509.106.1 Вълнари 0.878 .......... нива IV 

37 12509.106.2 Вълнари 1.791 .......... нива IV 

38 12509.106.282 Вълнари 1.562 .......... нива IV 

39 12509.106.288 Вълнари 2.499 .......... нива IV 

40 12509.106.289 Вълнари 3.560 .......... нива IV 

41 12509.107.1 Вълнари 0.902 .......... нива IV 

42 12509.107.306 Вълнари 2.986 .......... нива IV 

43 12509.108.2 Вълнари 19.009 КОДЖА КАРШИ нива IV 

44 12509.108.308 Вълнари 0.935 .......... нива IV 

45 12509.109.539 Вълнари 1.320 .......... нива IV 

46 12509.109.540 Вълнари 2.903 .......... нива IV 

47 12509.111.500 Вълнари 7.550 .......... нива IV 

48 12509.111.521 Вълнари 1.435 .......... нива IV 

 

2. Определя срок за отдаване под наем - 1 /една/ стопанска година, считано от 

1.10.2019 г.  

3. Определя метод за отдаване - публичен търг с явно наддаване. 

4. Определя първоначална тръжна цена - 38 /тридесет и осем/ лв. на декар. 

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

решението. 

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

действия по изпълнението на настоящото Решение. 

 

По дванадесета точка от дневния ред докладна с Вх. 54 от 27.02.2020г.- относно: 

Отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви“ от общински 

поземлен фонд за срок от 4 /четири/ години, чрез публичен търг.  

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 изказванията Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

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

54/27.02.2020г.“  

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“ 
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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. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 54, ал. 1 и ал. 

2, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 21 

 

1. Определя имоти за отдаване под наем с начин на трайно ползване/НТП/ „ниви“ от 

общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1. 

                     Приложение  № 1 

№  
Имот №                                                      

/Кадастър/ 

/Стар/                            

Имот №  
Землище Площ/дка Местност 

1 56071.59.1 059001 Пет могили 25.998 Могилката 

2 12509.56.10 056010 Вълнари 2.678 Башка Авул 

3 39760.14.11 014011 Крива река 4.778 Яма кула 

4 39760.16.2 016002 Крива река 9.126 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК 

5 39760.16.14 016014 Крива река 4.031 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК 

6 39760.17.5 017005 Крива река 9.603 Ибрям Факъ 

7 39760.38.8 038008 Крива река 3.001 Ак Чешме 

8 39760.42.18 042018 Крива река 9.040 Тепе Алтъ 

9 39760.44.26 044026 Крива река 6.179 Турбалъ 

10 77582.14.19 014019 Хърсово 6.245 Бадалък 

11 77582.20.1 020001 Хърсово 115.881 УЗУНДЖА КУЛАК 

12 77582.25.5 025005 Хърсово 5.501 Орман Тарлъ 

13 77582.28.2 028002 Хърсово 7.994 ДО ЯЗОВИРА 

14 77582.28.3 028003 Хърсово 7.994 ДО ЯЗОВИРА 

15 77582.28.4 028004 Хърсово 7.993 ДО ЯЗОВИРА 

16 78032.15.54 000021 Цани Гинчево 60.972 -------------- 

17 78032.29.50 000050 Цани Гинчево 12.698   

18 78656.11.99 011099 Църквица 1.045 Кулакичи 

19 78656.15.25 015025 Църквица 2.500 Таушанлък 

20 78656.15.62 015062 Църквица 11.829 ИКИ ЧЕШМЕ 

21 78656.16.31 016031 Църквица 20.004 ЧАКЪЛЪК 

22 78656.17.32 017032 Църквица 8.640 ЮРТЛУК 

23 78656.17.35 017035 Църквица 6.883 ЮРТЛУК 

24 78656.17.52 017052 Църквица 39.174 АРА ОРМАН 

25 39548.40.203 040203 Красен дол 18.605 -------------- 

26 39548.55.4 055004 Красен дол 0.719 До село 

27 39548.55.5 055005 Красен дол 5.823 До село 

28 39548.60.3 060003 Красен дол 25.333 ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 

29 63269.12.4 012004 Ружица 62.378 Ескилик 

30 63269.12.5 012005 Ружица 174.889 Ескилик 

31 63269.40.22 040022 Ружица 7.274 До селото 

32 63269.41.30 041030 Ружица 1.996 Адалар 

 

2. Определя срок за отдаване под наем - 4 /четири/ стопански години, считано от 

1.10.2019 г.  

3. Определя метод за отдаване - публичен търг с явно наддаване. 
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4. Определя първоначална тръжна цена - 38 /тридесет и осем/ лв. на декар. 

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

решението. 

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

действия по изпълнението на настоящото Решение. 

 

По тринадесета точка от дневния ред докладна с Вх. 55 от 27.02.2020г.- относно: 

Приемане на изменение на Наредба за определяне размера на местни данъци на 

територията на  Община Никола Козлево. 
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 изказванията Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

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

55/27.02.2020г.“  

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

чл.21, ал.1 от ЗМСМА  и чл.18б ал.2 от Закона за нормативните актове, общински съвет 

Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 22 

 

1. Общински съвет – Никола Козлево приема следните изменения в Наредба за 

определяне размера на местни данъци на територията на  Община Никола Козлево како 

следва: 

1.1. Чл. 11, ал. 1 се изменя както следва: 

Било: Чл. 11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски 

в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е 

дължим. 

           Чл. 11 (2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се 

прави отстъпка от 5 на сто. 

Става: Чл. 11. (1)  Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни 

вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. 

            Чл. 11. (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка 5 на сто.  

1.2. Чл. 17, ал. 1 се изменя както следва: 

Било: Чл.17. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е 

отчетната им стойност, а за жилищните имоти на предприятията - данъчната им 

оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.  

 Става: Чл. 17. (1)  Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е 

по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 

2, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2. 

1.3. Чл. 32, ал. 4 се изменя както следва: 

Било: Чл. 32. (4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, внесени в 

страната като нови. 

Става: Чл. 32. (4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити 

преди първоначалната им регистрация за движение в страната. 

1.4. Чл. 40, ал. 1 се изменя както следва: 

 Било: Чл. 40.  (1) Собствениците на превозни средства декларират пред общината 

по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства 

в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и 

такси. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, 

двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При 
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придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 

от ЗМДТ. 

 Става: Чл. 40. (1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, 

поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно 

задълженото лице. 

Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по изречение 

първо, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За 

превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният 

срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на 

превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ, като 

в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската 

администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на 

данните, налични в общината и в регистъра на населението. 

 1.5. Чл. 49, ал.1, т. 2 и т. 4 се изменя както следва: 

Било: Чл. 49.(1)  Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с 

патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност: 

т.2 „физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с 

личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от 

посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за 

местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която 

определеният данък е с най-висок размер, за извършване на повече от три дейности 

облекчението не се прилага.“ 

Става: Чл. 49.(1)  Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с 

патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност: 

т.2 „физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с 

личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от 

посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази 

дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от 

три дейности облекчението не се прилага;“ 

Било:  т.4 „лицата, които използват работно място за обучение на чираци по 

смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 

12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и 

такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно 

място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено 

копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от 

съответната регионална занаятчийска камара.“ 

Става: т.4 „лицата, които използват работно място за обучение на чираци по 

смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 

на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното 

работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е 

приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от 

съответната регионална занаятчийска камара.“ 

1.6. Чл. 61, ал.2 се изменя както следва: 
Било: Чл. 61.(2)  Когато действието на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения 

годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната 

формула: 

 

 НВДТПП = ПГДТПП х БМ , където 

    12 

 НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 



16 
Протокол № 4 от 28.02.2020г. 

 ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

 БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.  

Става: Чл. 61.(2)  Когато действието на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения 

данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:   

 НВДТПП = ПДТПП х ОМ ,   където 

                     БМ               

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за 

който е издадено разрешението; 

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен 

данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

2. Създава нов § 21 със следния текст „Настоящата Наредба е изменена  с Решение 

№ 22 по Протокол № 4 от  28.02.2020г. на Общински съвет – Никола Козлево и влиза в сила 

от датата на влизане в сила на Решението“. 

 

 По четиринадесета точка от дневния ред Разни: 

Ив. Иванов: Уважаеми госпожи и господа съветници, в деловодството на 

администрацията на община Никола Козлево е заведена Докладна записка от г-н Галиб 

Ебазел – Кмет на кметство с. Вълнари с която се иска да бъде извършена проверка как са 

отчитани в община Никола Козлево, за периода от 2016 до 2019 г., получените средства от 

отдаване под наем за една година на малоимотни и безимотни жители на с. Вълнари на 

имот № 12509.47.2. От Кмета на общината ми беше възложено да проверя как са внасяни 

тези средства. Не открих документи, които да показват, че средства от наем на този имот са 

внасяни на касата на общината, нито пък такива са били превеждани по съответната 

банкова сметка на общината. В тази връзка искам да попитам г-н Джеват Мехмед, който в 

момента е съветник в Общински съвет Никола Козлево, а през периода 2016-2019г. беше 

Технически сътрудник в кметство с. Вълнари. Възможно е да не съм видял съответните 

документи и да не съм прав в твърдението си, че няма постъпили такива средства. Нека г-н 

Мехмед отговори и покаже как са внасяни. 

Джеват Мехмед: За четири години колко пъти ми звъняхте? Четири пъти! 

Ив. Иванов: Какво общо има това с въпроса, който задавам? 

Ешреф Реджеб: Какво лошо има в това, че г-н Иванов Ви пита за тези пари? 

Ив. Иванов: След като г-н Мехмед не желае да отговори, моля Общински съвет 

Никола Козлево да създаде временна комисия, която също да извърши проверка за 

внасянето на въпросните средства, тъй като е напълно възможно да съм пропуснал или не 

съм видял някой документ. Нека и общинските съветници, които ще са членове на 

комисията да извършат такава проверка, защото пак казвам, че е възможно да не съм прав. 

Предлагам в състава на временната комисия да има по един представител на всяка една 

политическа сила, която е представена в общинския съвет. 

След изказванията Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения: 

Катилиян Костадинов: 

„Предлагам тримата колеги за временната комисия да са Халил Руфат Али – 

председател и членове: Ебазел Юсуф Назиф и Галин Иванов Георгиев, г-н Али понеже е 

председател на бюджетната комисия затова смятам че еподходящ за председател и тази 

комисия.“ 

„И така колеги ако нямате други предложения моля да преминем към гласуване“  
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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. 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 № 23 

 

           1. Създава временна комисия в състав: Халил Руфат Али – председател и членове: 

Ебазел Юсуф Назиф и Галин Иванов Георгиев. 

2. Задача на комисията: да провери как са отчитани в община Никола Козлево, за 

периода от 2016 до 2019 г., получените средства от отдаване под наем за една година на 

малоимотни и безимотни жители на с. Вълнари на имот № 12509.47.2. 

 3. За резултата от проверката да се докладва на Общински съвет Никола Козлево на 

следващото заседание.  

 

 Нурай Реджеб: 

„Така колеги сега продължаваме със следващата временна комисия в точка разни, моля 

общински съвет да предложи двама съветника от състава си за да вземат участие във 

временната комисия по предаването на  6 бр. контейнери“. 

Катилиян Костадинов: 

„Аз предлагам единия член от състава на общински съвет да бъде г-н Халил Али.“ 

Бисер Ангелов: 

„Аз предлагам другия член да е Юксел Исмаил“ 

 Нурай Реджеб: 

„Колеги след като имаме вече двама предложени съветника за участие във 

временната комисия по предаването на  6 (шест) броя контейнери „Б-Б куб“ за постоянно 

съхраняване на лицензирана площадка на „БалБок Инженеринг“ АД, моля да гласуваме.“ 

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, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

 РЕШЕНИЕ № 24 

 

Общински съвет – Никола Козлево избира от своя състав Халил Руфат Али и Юксел 

Сюлейман Исмаил за участие във временна комисия по предаването на 6 (шест) броя 

контейнери „Б-Б куб“ за постоянно съхраняване на лицензирана площадка на „БалБок 

Инженеринг“ АД 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 13:35 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

                 (Емине Коджа Апти) 


