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П Р О Т О К О Л 
№ 10 от 24.06.2021 г. 

 
Днес, 24.06.2021г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2021 година. Присъстват: 

Eшреф Реджеб – Кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – Зам.-кмет на община 

Никола Козлево,  Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево и Стефан Стефанов. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, уважаеми Заместник-кметове, колеги и 

гости.  Присъстват 12 от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието.  

Отсъства Катилиян Костадинов поради уважителни причини. 

Колеги, днешното ни редовно заседание бе предвидено за две точки, които вие 

разгледахте по време на постоянните комисии и изразихте вашите становища по тях. След 

заседанията на постоянните комисии в деловодството на Общински съвет бе внесена още 

една докладна с Вх. № 147 от 24.06.2021г.   

 Колеги, моля да гласуваме докладна с Вх.№ 147/24.06.2021г., да бъде ли включена в 

Дневния ред.  

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

„въздържал се“ Общински съвет прие направеното предложение. 

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

1. Докладна с Вх. № 141 от 11.06.2021 год. 

2. Докладна с Вх. № 142 от 11.06.2021 год. 

3. Докладна с Вх. № 147 от 24.06.2021 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. № 141 от 11.06.2021г.   

Относно: Провеждане на извънредно неприсъствено 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 председателите на водещите комисии за становища:  

Халил Али: „Добър ден г-н Реджеб, господа заместник-кметове, колеги и гости. 

Комисията разгледа внесената докладна и мога да кажа, че тука става въпрос за извънредно 

неприсъствено заседание на Асоциацията по ВиК. Дневният ред на Асоциацията е пред нас 

и всичко е ясно по него. Комисията по бюджет и финанси, след като разгледа внесената 

докладна и представения дневен ред на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД  дава положително становище по внесения материал и 

предлага представителя на община Никола Козлево да гласува „За“ по точките. 

Джелил Ахмед: „Добър ден г-н Реджеб, господа заместник-кметове и колеги. 

Комисията разгледа внесената докладна и даде положително становище по нея.“ 

Джеват Мехмед: „Добър ден г-н Реджеб, господа заместник-кметове и колеги. 

Комисията разгледа внесената докладна и даде положително становище по нея.“ 
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Юксел Исмаил: „Добър ден на всички присъстващи. И ние разгледахме внесената 

докладна и също даваме положително становище по нея.“ 

След изказванията на председателите на комисиите, 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. № 141/11.06.2021г.“  

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, във връзка с чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 5 от Закона 

за водите, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 67 

 

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 неприсъствено заседание на Асоциацията на 02.07.2021 г., както следва: 
 

По т. 1. от дневния ред, относно: Приемане на бюджет на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация- Шумен“ ООД за 2021 г. 

Предложение за Решение № 1 

На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, във вр. с чл. 21, ал. 1, вр. чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, 

Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД ПРИЕМА 

бюджета на Асоциацията за 2021г. 

По представеното предложение за решение по т. 1 да гласува „За” 

 

По т. 2. от дневния ред, относно: Приемане отчет за изпълнението на бюджета на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД за 

2020г. 

Предложение за Решение № 2 

На осн. чл. 26, ал. 3, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на 

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД ПРИЕМА отчета за изпълнението на 

бюджета на Асоциацията за 2020 г. 

По представеното предложение за решение по т. 2 да гласува „За“ 

 

По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на годишния отчет за дейността на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК–Шумен“ ООД за 

2020г. 

Предложение за Решение № 3 

На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото 

събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД ПРИЕМА годишния отчет 

за дейността на Асоциацията за 2020 г. 

По представеното предложение за решение по т. 3 да гласува „За” 
 

По т. 4. от дневния ред, относно: Одобряване на Подробна инвестиционна 

програма за 2021 г., изготвена от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. 
 

Предложение за Решение № 4 

На осн. чл.33а от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - 



3 
Протокол № 10 от 24.06.2021г. 

Шумен” ООД ОДОБРЯВА Подробна инвестиционна програма за 2021 г., изготвена от 

„ВиК-Шумен“ ООД. 

По представеното предложение за решение по т. 4 да гласува „За” 
 

По т. 5. от дневния ред, относно: Съгласуване на Договор за доставка на условно 

чиста вода № 2/28.03.2021г. между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД и 

„Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен  
 

Предложение за Решение № 5 

На основание чл.5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004г. за условията и реда 

за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи, във връзка с чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, Общото 

събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД СЪГЛАСУВА Договор за 

доставка на условно чиста вода № 2/28.03.2021г.  между „Водоснабдяване и канализация – 

Шумен“ ООД и „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен 

По представеното предложение за решение по т. 5 да гласува „За” 

 

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

неприсъствено 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. 

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

ал. 1 от АПК. 

 
По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 142 от 11.06.2021г.   

Относно: Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ - 

Шумен“ АД, гр. Шумен.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, след 

което даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и тука, като предната 

става въпрос за редовно заседание само, че заседанието е на МБАЛ Шумен и е присъствено. 

Дневния ред е пред вас и ние като водеща комисия даваме положително становище по 

докладната. Предлагаме представителя на общината г-н Феим Насъф да гласува „За“ по 

дневния ред.“  

Джелил Ахмед: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде 

положително становище по нея.“ 

Джеват Мехмед: „И нашата комисия разгледа внесената докладна и даде 

положително становище по нея.“ 

Юксел Исмаил: „Колеги след като разгледахме внесената докладна и също даваме 

положително становище по нея.“ 

След изказванията на председателите на водещите комисии, 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. № 142/11.06.2021г.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „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“ 
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Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „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. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от Търговския закон, 

Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 68 

 

1 Определя Феим Насъф – Зам.-Кмет на Община Никола Козлево за представител на 

общината в редовното общо събрание на акционерите в „МБАЛ — Шумен“ АД насрочено 

за 29.06.2021 г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 16.07.2021 г. при същия 

дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той ще бъде 

заместен от Иван Иванов- Зам.-Кмет на Община Никола Козлево. 

 

 2. Възлага на представителя на Община Никола Козлево да гласува по въпросите от 

дневния ред, както следва: 

 

 По т. 1. от дневния ред, относно: Доклад на съвета на директорите за дейността на 

дружеството през 2020 год. 

Решение по т. 1: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2020 год. 

- „За” 

 

По т. 2. от дневния ред, относно: Одобряване на годишния финансов отчет на 

дружеството за 2020 год., заверен от регистриран одитор.  

Решение по т. 2: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов 

отчет на дружеството за 2020 год., заверен от регистриран одитор. 

- „За”  

 

По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на консолидирания доклад за дейността 

за 2020 год.  

Решение по т. 3: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад 

за дейността за 2020 год. 

- „За” 

 

По т. 4. от дневния ред, относно: Одобряване на консолидиран годишен финансов 

отчет за 2020 год., заверен от регистриран одитор.  

Решение по т. 4: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен 

финансов отчет за 2020 год., заверен от регистриран одитор. 

- „За”  

 

По т. 5. от дневния ред, относно: Освобождаване от отговорност на членовете на 

съвета на директорите за дейността им през 2020 год.  

Решение по т. 5: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на 

членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 год. 

- „За” 

 

По т. 6. от дневния ред, относно: Избор на регистриран одитор за 2021 год.  

Решение по т. 6: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения 

регистриран одитор за 2021 год. 

- „За”  
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По т. 7. от дневния ред, относно: Приемане на решение за разходване на средствата 

от отдаване под наем на движими и недвижими вещи по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.  

Решение по т. 7: Общото събрание на акционерите приема решение разходването на 

средствата в размер на 282 298,89 лв. (двеста осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и 

осем лв. и 89 ст.), получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 

год. да става по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване 

интересите на кредитора „Софарма Трейдинг“ АД. 

- „За”  

 

По т. 8. от дневния ред, относно: Приемане на решение, сключването на договори 

за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена 

се определя от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 2 и 4 от Правилника за 

приложение на Закона за публичните предприятия. 

Решение по т. 8: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат 

сключени договори за наем на дълготрайни активи чрез пряко договаряне, за срок от 3 

години, с месечна наемна цена, определена от независим оценител, както следва: 

а/ съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от Правилника за приложение на Закона за публичните 

предприятия – с дъщерното дружество „Медицински център МБАЛ-Шумен“ ЕООД – гр. 

Шумен, ЕИК 127559673 

б/ съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните 

предприятия- с Регионална здравна инспекция – Шумен, ЕИК 176031145 и с ЦСМП – 

Шумен, ЕИК 837077874 

- „За” 

 

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

ал. 1 от АПК. 

 

 По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 147 от 24.06.2021г.   

Относно: Отдаване под наем на площ от 2.00 м
2
 (два кв. м.), която представлява част 

от входната стълбищна площадка пред Кметството на село Пет могили, с административен 

адрес на обекта село Пет могили, ул. „Георги Димитров“ № 4, находящ се в УПИ III – 339, 

квартал 41, снабден с акт за частна общинска собственост № 51/16.02.1998 г. за поставяне 

на Вендинг машина за топли напитки.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 

думата на  съветниците за въпроси и изказвания. 

Халил Али: „Колеги, според мен цената от 130 лв. без ДДС е добра и срока от 3 

години на договора е добър.“  

След изказването на г-н Али, Председателя на Общински съвет продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 147/24.06.2021г.“   

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „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“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 
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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. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от 

Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл. 17, 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 № 69 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., като допълва площ от 2.00 м
2
 (два кв. 

м.), която представлява част от входната стълбищна площадка пред Кметството на село Пет 

могили, с административен адрес на обекта село Пет могили, ул. „Георги Димитров“ № 4, 

находящ се в УПИ III – 339, квартал 41, снабден с акт за частна общинска собственост        

№ 51/16.02.1998 г. в раздел II „Описание на имотите, които Общината има намерение 

да предложи за предоставяне под наем“, приета с Решение № 32 от 25.02.2021 г. на 

Общински съвет – Никола Козлево.  

2. Дава съгласие да се отдаде под наем на площ от 2.00 м
2
 (два кв. м.), която 

представлява част от входната стълбищна площадка пред Кметството на село Пет могили, с 

административен адрес на обекта село Пет могили, ул. „Георги Димитров“ № 4, находящ се 

в УПИ III – 339, квартал 41, снабден с акт за частна общинска собственост № 51/16.02.1998 

г. за поставяне на Вендинг машина за топли напитки. 

3. Определя срок за отдаване под наем – 3 (три) години. 

4. Определя началната тръжна от 130.00 лв. (сто и тридесет лева) без ДДС на месец. 

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

6. Изисквания към кандидатите: Участникът трябва да разполага със собствена и/или 

наета Вендинг машини за топли напитки за целия срок на договора. 

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

действия по изпълнението на настоящото Решение. 
  

   

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 15:30 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


