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П Р О Т О К О Л 
№ 16 от 30.09.2021 г. 

 
Днес, 26.08.2021г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

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

Ешреф Реджеб – Кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – Зам.-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 и г-да заместник-кметове, присъстват 13 от 

13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието.   

Колеги, днешното ни редовно заседание бе предвидено за 11 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 бяха внесени още 

две Докладни с Вх. № 230 от 29.09.2021г. и 231 от 30.09.2021г.    

 Колеги, моля да гласуваме Докладна с Вх. № 230 от 29.09.2021г. и Докладна с       

Вх. № 231 от 30.09.2021г. да бъдат ли включени в Дневния ред.  

От общо 13 присъстващи съветника с 13 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 записка с Вх. № 196 от 01.09.2021г. 

2. Докладна записка с Вх. № 211 от 14.09.2021г. 

3. Докладна записка с Вх. № 214 от 16.09.2021г. 

4. Докладна записка с Вх. № 221 от 17.09.2021г. 

5. Докладна записка с Вх. № 222 от 21.09.2021г. 

6. Докладна записка с Вх. № 223 от 21.09.2021г. 

7. Докладна записка с Вх. № 224 от 21.09.2021г. 

8. Докладна записка с Вх. № 225 от 21.09.2021г. 

9. Докладна записка с Вх. № 226 от 21.09.2021г. 

10. Докладна записка с Вх. № 227 от 21.09.2021г. 

11. Докладна записка с Вх. № 228 от 23.09.2021г. 

12. Докладна записка с Вх. № 230 от 29.09.2021г. 

13. Докладна записка с Вх. № 231 от 30.09.2021г. 

 

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. № 196 от 01.09.2021г.   

Относно: Приемане на Информация за касовото изпълнение на бюджета и сметките 

за средства от Европейския съюз на Община Никола Козлево към 30.06.2021 г.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна даде думата на председателите на водещите комисии за становища:  



2 
Протокол № 16 от 30.09.2021г. 

Халил Али: „Добър ден, господин Кмет, господа заместник кметове, колеги,  

комисията разгледа внесената докладна заедно с приложенията и обяснителната записка 

към нея и даде положително становище по внесения материал. “ 

След изказването на председателя 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. № 196/01.09.2021г.“  

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“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

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

на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, във връзка с чл.34, ал.2 от 

Наредбата за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола 

Козлево, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 99 

 

1. Приема информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. по 

приходи и разходи, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2. 

2. Приема информация за изпълнението на разчета за финансиране на капиталовите 

разходи към 30.06.2021 г. съгласно приложение № 3. 

3. Приема информация  за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз 

към 30.06.2021 г. по приходи и разходи, съгласно обяснителна записка. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 211 от 14.09.2021г.   

Относно: Приемане на „Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за 

периода 2021-2025 г.“ на община Никола Козлево.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, след 

което даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Юксел Исмаил: „Добър ден на всички присъстващи, колеги, комисията разгледа 

внесената докладна и даде положително становище по нея.“  

След изказванато на председателя на водещата комисия, 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. № 211/14.09.2021г.“  

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на разпоредбата на чл. 6д, 

ал. 3 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 100 

 

1. Общински съвет Никола Козлево отменя „Общинска програма за намаляване на 

риска от бедствия за периода 2020-2030 г.“ на община Никола Козлево. 
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2. Общински съвет Никола Козлево приема „Общинска програма за намаляване на 

риска от бедствия за периода 2021-2025 г.“ на община Никола Козлево. 
 

3. Възлага на Кмета на oбщината да предприеме последващите съгласно закона 

действия. 

 

 По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 214 от 16.09.2021г.   

Относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2021 г. 

по дейности и параграфи.   

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 

думата на  председателя на водещата комисияа за становище Халил Али: 

Халил Али: „Колеги, докладната бе разгледана от водещата комисия и същата даде 

положително становище по нея. Както виждате и става ясно от приложинието към 

докладната тука става въпрос за програмен продукт Касперски. Това е антивирусна 

програма, която ще се използва от общинска администрация, и за да се закупи се намалява 

една дейност и увеличаваме друга, както виждате и в приложението.“  

След изказването на г-н Али, Председателя на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси и изказвания и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 214/16.09.2021г.“   

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“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

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

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

на разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2021 г. Общински съвет Никола Кзлево 

утвърждава промяната в плана за финансираните обекти с капиталови вложения за 2021 

год.,  общински съвет Никола Козлево реши:   

 

РЕШЕНИЕ № 101 

 

1. Намаление  местна дейност 2122 „Общинска администрация“ , § 1020 „разходи за 

външни услуги“ със сумата  3700 лева. 

2. Увеличение дейност 2122 „Общинска администрация “ § 5301 „Придобиване на 

програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ със сумата от 3700 лева. 

3. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за 

финансираните обекти с капиталови вложения за 2021 год съгласно Приложение № 3.  
     

 По четвърта точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 221 от 17.09.2021г.   

Относно: осигуряване на допълнителен превоз на ученици по маршрут с. Църквица – 

СУ „Ц. Б. Церковски“ с. Никола Козлево и обратно.  
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Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна и  

даде думата на  председателя на водещата комисияа за становище Катилиян Костадинов: 

Катилиян Костадинов: „Колеги, първо добър ден на всички, в тази докладна става 

въпрос за извозване на ученици, понеже от Църквица децата са повече и затова ние трябва 

да им осигорим безопасен превоз, имайки предвид пандемията, свързана с Ковид - 19. 

Община Никола Козлево разполага с технически изправно МПС, с което може да се 

гарантира безопасността по отношение дистанция между подлежащите на извозване 

ученици.“ 

Иван Иванов: „Господа предлагам в Решението да се добави в скоби „домуване в      

с. Никола Козлево“, за да е ясно къде ще домува автобуса.“ 

 След изказването на г-н Костадинов и предложението на г-н Иванов председателя 

на Общински съвет даде думата на съветниците за  други въпроси и изказвания и 

продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 221/17.09.2021г.“   

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

на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 102 

 

1. Да се направят необходимите действия за допълнително извозване на ученици от 

X-ти – XII-ти клас по маршрут с. Църквица – СУ „Ц. Б. Церковски“ с. Никола Козлево и 

обратно (домуване с. Никола Козлево) за периода на усложнена епидемиологична 

обстановка, но не по-късно - края на учебната 2021/2022 год. „ 

2. Увеличава с една бройка числеността на персонала в дейност „Други дейности по 

образованието” за шофьор на автобус, като след получаване на целевата субсидия, 

разходите за цялата дейност бъдат отразени в държавна дейност 389 „Други дейности по 

образованието”  

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

ал. 1 от АПК 

   

 По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 222 от 21.09.2021г.   

Относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти по регулационния план на 

село Вълнари, община Никола Козлево област Шумен.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна и 

даде думата на  председателите на водещите комиси за становище: 

Халил Али: „Колеги,  в тази докладна става въпрос за трите имота в село Вълнари за 

които имаше подадени заявления. Ние по-рано ги разгледахме и ги одобрихме. Сега пред 

нас са актовете за собственост и пазарните оценки. Метода за продажба е публичен търг с 

явно наддаване, цената е добра и поради това комисията даде положително становище по 

внесената докладна.“ 

Галин Георгиев: „Колеги, предния път разгледахме заявленията и ги одобрихме, сега 

пред нас са оценките и цената, както и начина на продажба, така че няма какво повече да 

добавя по тази докладна.“ 

След изказванията, председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за   

въпроси и изказвания и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 222/21.09.2021г.“   

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 
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Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „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. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закон за 

общинската собственост /ЗОС/ и във връзка с чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за 

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

Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 103 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., приета с Решение № 32 от 25.02.2021 г. 

на Общински съвет – Никола Козлево като допълва във т. 3.2. Продажба на недвижими 

имоти – Приложение № 11, като включи: 

1.1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII /седем/ от квартал 46 /четиридесет и шест/ 

с площ от 700.00 /седемстотин/ квадратни метра по регулационния план на село Вълнари, 

община Никола Козлево, снабден с Акт за частна общинска собственост № 2474/22.08.2018 

г., предназначен за „Жилищно строителство“; 

1.2. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII /дванадесет/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ от 830.00 /осемстотин и тридесет/ квадратни метра по 

регулационния план на село Вълнари, община Никола Козлево, снабден с Акт за частна 

общинска собственост № 644/01.06.2010 г.; 

1.3. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – 36 /три тире тридесет и шест/ 

от квартал 73 /седемдесет и три/ с площ от 800.00 /осемстотин/ квадратни метра по 

регулационния план на село Вълнари, община Никола Козлево, снабден с Акт за частна 

общинска собственост № 882/15.05.2012 г.; 

2. Общински съвет – Никола Козлево дава съгласие за продажба на следните 

недвижими имоти: 

2.1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII /седем/ от квартал 46 /четиридесет и шест/ 

с площ от 700.00 /седемстотин/ квадратни метра по регулационния план на село Вълнари, 

община Никола Козлево, снабден с Акт за частна общинска собственост № 2474/22.08.2018 

г., предназначен за „Жилищно строителство“; 

2.2. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII /дванадесет/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ от 830.00 /осемстотин и тридесет/ квадратни метра по 

регулационния план на село Вълнари, община Никола Козлево, снабден с Акт за частна 

общинска собственост № 644/01.06.2010 г.; 

2.3. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – 36 /три тире тридесет и шест/ 

от квартал 73 /седемдесет и три/ с площ от 800.00 /осемстотин/ квадратни метра по 

регулационния план на село Вълнари, община Никола Козлево, снабден с Акт за частна 

общинска собственост № 882/15.05.2012 г.; 

3. Определя начални тръжни цени, както следва: 

3.1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII /седем/ от квартал 46 /четиридесет и шест/ 

с площ от 700.00 /седемстотин/ квадратни метра по регулационния план на село Вълнари, 

община Никола Козлево, снабден с Акт за частна общинска собственост № 2474/22.08.2018 

г., предназначен за „Жилищно строителство“, при начална тръжна цена 3 300 лв. (три 

хиляди и триста лева) без ДДС. 
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3.2. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII /дванадесет/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ от 830.00 /осемстотин и тридесет/ квадратни метра по 

регулационния план на село Вълнари, община Никола Козлево, снабден с Акт за частна 

общинска собственост № 644/01.06.2010 г., при начална тръжна цена 3 900 лв. (три 

хиляди и деветстотин лева) без ДДС. 

3.3. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – 36 /три тире тридесет и шест/ 

от квартал 73 /седемдесет и три/ с площ от 800.00 /осемстотин/ квадратни метра по 

регулационния план на село Вълнари, община Никола Козлево, снабден с Акт за частна 

общинска собственост № 882/15.05.2012 г., при начална тръжна цена 3 800 лв. (три 

хиляди и осемстотин лева) без ДДС. 

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

5. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 

на настоящото решение. 

Преди да се премине към следваща точка от дневния ред Джелил Атавула 

Ахмед помоли да бъде освободен поради неотложен ангажимент. 

 

     По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 223 от 21.09.2021г.   

Относно: Отдаване под наем на имоти стопанисвани от Общината за срок от 1 /една/ 

стопанска година, чрез публичен търг. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна и  

даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Халил Али: „Колеги,  в тази докладна става въпрос за имоти, стопанисвани от 

община Никола Козлево. След проведените търгове към част от имотите не е бил проявен 

интерес и те са останали свободни. С цел да не останат необработени, а и в общината да 

постъпят парични средства, общинска администрация е сметнала за целесъобразно същите 

да бъдат предложени на по-ниски цени, така че да се предизвика интерес към тези имоти.“ 

Галин Георгиев: „Господа, така като са под формата на лозя кой ще прояви интерес 

към тези имоти.“ 

Иван Иванов: „Господа съветници, на всички им е ясно, че това са старите лозя и те 

отдавна вече не са това, което е по документи. Искам да кажа, че там отдавна няма лозови 

насаждения, а да се промени начина на трайно ползване е много трудно.“ 

След изказванията, председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за   

въпроси и изказвания и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 223/21.09.2021г.“   

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „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 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 от ЗОС и чл. 32, ал. 5 от ППЗСПЗЗ,  

общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 104 
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1. Актуализира годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., като допълва поземлените имотите, 

съгласно Приложение №1 неразделна част от настоящото решение в раздел II 

„ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО 

НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА 

УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

КОНЦЕСИЯ“, приета с Решение № 32 от 25.02.2021 г. на Общински съвет – Никола 

Козлево. 

2. Определя поземлени имоти по землище, номера на поземлени имоти по КВС, 

идентификатор, площ в декари, площ в квадратни метра, начин на трайни ползване (НТП), 

категория на земята и местност за отдаване под наем, съгласно Приложение № 1 неразделна 

част от настоящото решение. 

3. Определя началната тръжна цена, началната тръжна цена на декар, депозит за 

участие и стъпката за наддаване за всеки поземлен имот за отдаване под наем, съгласно 

Приложение № 1 неразделна част от настоящото решение. 

4. Определя срок за отдаване под наем 1 (една) стопанска година, считано за 

стопанската 2021 – 2022 г. 

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

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

действия по изпълнението на настоящото Решение. 

 

Преди обсъждането на т. 7 от Дневния ред Джелил Атавула помоли да бъде 

освободен от участие в заседанието поради неотложен ангажимент. 

 

 По седма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 224 от 21.09.2021г.   

Относно: Отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд и имоти 

собственост на закрити училища, чрез публичен търг с явно наддаване.  
Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна и  

даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Халил Али: „Колеги,  в тази докладна като предходната става въпрос за имоти от 

общински поземлен фонд и имоти, собственост на закрити училища. И тука след 

проведените търгове към част от имотите не е бил проявен интерес и те са останали 

свободни. С цел да не останат необработени, а и в общината да постъпят парични средства, 

общинска администрация е сметнала за целесъобразно същите да бъдат предложени на по- 

ниски цени, така че да предизвикат интерес към тях.“ 

След изказването, председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за   

въпроси и изказвания и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 224/21.09.2021г.“   

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „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 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 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 



8 
Протокол № 16 от 30.09.2021г. 

54, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество,  общински съвет Никола Козлево реши:  

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 105 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., като допълва имотите, съгласно 

Приложение №1 неразделна част от настоящото решение в раздел II „ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА 

ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ И 

АРЕНДА“, приета с Решение № 32 от 25.02.2021 г. на Общински съвет – Никола Козлево. 

2. Определя поземлени имоти по землище, номера на поземлени имоти по КВС, 

идентификатор, площ в декари, площ в квадратни метра, начин на трайни ползване (НТП), 

категория на земята и местност за отдаване под аренда, съгласно Приложение №1 

неразделна част от настоящото решение. 

3. Определя срок за отдаване под аренда 5 (пет) стопански години, считано от 

стопанската 2021 – 2022 г. на поземлените имоти, съгласно Приложение №1 неразделна 

част от настоящото решение. 

4. Определя началната тръжна цена, началната тръжна цена на декар, депозит за 

участие и стъпката за наддаване за всеки поземлен имот за отдаване под аренда, съгласно 

Приложение № 1 неразделна част от настоящото решение. 

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

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

действия по изпълнението на настоящото Решение. 

 

 По осма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 225 от 21.09.2021г.   

 Относно: Даване на съгласие за провеждане на процедура за извеждане от 

експлоатация на язовир „Никола Козлево - 1“, находящ се в землището на село Никола 

Козлево. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна и  

даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Юксел Исмаил: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде 

положително становище по нея.“ 

След изказването, председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за   

въпроси и изказвания и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 225/21.09.2021г.“   

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „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 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинска 

собственост и чл. 34, ал 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и 

за осъществяване на контрол за техническото им състояние, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 106 

 

            1. Общински съвет Никола Козлево дава съгласие за провеждане на процедура за 

извеждане от експлоатация на язовир „Никола Козлево - 1“, намиращ се в землището на 

село Никола Козлево, актуван с Акт № 256 за публична общинска собственост от 

12.02.2012 г. 

2. Възлага на Кмета на oбщина Никола Козлево да извърши всички последващи 

действия по извеждането от експлоатация на яз. „Никола Козлево - 1“ в съответствие с 

„Част втора - Експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, Глава първа - 

Етапи в експлоатацията на язовирите, Раздел V - Извеждане от експлоатация или 

ликвидация на язовирите“ от Наредба за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и 

за осъществяване на контрол за техническото им състояние. 

 

 По девета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 226 от 21.09.2021г.   

Относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на община Никола 

Козлево за периода 2021-2028 г. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна и  

даде думата на  председателя на водещата комисия за становище:  

Юксел Исмаил: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде 

положително становище по нея.“ 

След изказването, председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за   

въпроси и изказвания и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 226/21.09.2021г.“   

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 ЗМСМА във връзка с чл.52, ал. 8 от Закона управление на 

отпадъците, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 107 

 

 1. Приема „Програма за управление на отпадъците на община Никола Козлево 

за периода 2021-2028 г.“ 

 2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши последващите, съгласно 

закона действия. 

  

 По десета точка от Дневния ред – Предложение с вх. № 227 от 21.09.2021г.   

Относно: Предложение за обявяване на общиствино обсъждане за поемане на 

дългосрочен дълг от общината. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна и  

даде думата на  председателите на водещите комисии за становище:  

  Халил Али: „Колеги, заседавахме всички заедно и обсъдихме предложението на 

Кмета на общината. Ние като бюджетна комисия изцяло го подкрепяме Кмета за това 

предложение за обновяването на инфраструктурата по нашите населени места.“ 

 Галин Георгиев: „И аз подкрепям предложението, само не ми харесва това, че няма 

включени улици от с. Никола Козлево.“ 

 Иван Иванов: „Съгласно Закона има 30-дневен срок за внасяне на предложения.“ 
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Юксел Исмаил: „Колеги, комисията разгледа внесеното предложение и даде 

положително становище.“ 

Катилиян Костадинов: „Както, каза колегата Халил Али всички заедно разгледахме 

предложението и наистина малко се разпалиха страстите, но това далеч не значи, че няма да 

има разбирателство по този въпрос. Ние съветниците  сме избрани от всички населени 

места и затова трябва да подкрепим нуждите на хората за всяко населено място.“ 

Ешреф Реджеб: „Господа, за ремонта на предлаганите улици вече имаме изготвени 

проекти. Съгласно решение в Бюджета на общината за 2021 г. ние можем да поемаме дълг, 

като годишната сума по неговото обслужване не може да надвишава 355 000 лв. С кредита 

от 3 млн лв., който искаме да изтеглим ще покрием частично разходите по ремонта на 

проектираните улици. Останалата част от необходимите средства ще са от собствените ни 

приходи. При Годишен процент на разходите до 2,1 % и срок на погасяване до 120 месеца, 

сумата по обслужване на кредита ще е около 355 000 лв. годишно. Предлагам да включим 

ремонта на ул. „Роза“ в с. Никола Козлево в капиталовата програма за следващата година. 

По този начин няма да нарушим разчетите по бюджета за 2021 г.“ 

След изказванията, председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за  

други въпроси и изказвания и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 227/21.09.2021г.“   

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 № 108 

 

 

1. Дава съгласие да бъде обявено провеждане на обществено обсъждане за поемане 

на общински дълг в община Никола Козлево при следните параметри на дълга: 

1.1. Предназначение на дълга: за финансиране на инвестиционни разходи без 

включен данък върху добавената стойност за рехабилитация следните улици: 

1.1.1. В с. Цани Гинчево: 

- ул. „Иван Вазов“ с дължина 635 м, стойност на ремонта – 219 296 лв. 

- ул. „Марица“ с дължина 122 м, стойност  на ремонта – 33 782 лв. 

1.1.2. В с. Крива река: 

- ул. „Явор“ с дължина 203 м, стойност на ремонта – 51 957 лв. 

- ул. „Дунав“ с дължина 170 м, стойност на ремонта – 43 607 лв. 

- ул. „Тича“ с дължина 62 м, стойност на ремонта –16 095 лв.  

1.1.3. В с. Църквица: 

- ул. „Дружба“ с дължина 742 м, стойност на ремонта – 199 522 лв.  

- ул. „Камчия“ (път SHU 1100) с дължина 1550 м, стойност на ремонта – 600 627 лв. 

1.1.4. В с. Каравелово: 

- ул. „Чапаев“ с дължина 1400 м, стойност на ремонта – 525 795 лв.  

1.1.5. В с. Красен дол: 

- ул. „Г. Димитров“ с дължина 1068 м, стойност на ремонта – 326 669 лв.  

1.1.6. В с. Пет могили: 

- ул. „Ленин“ (път SHU 1102)  с дължина 1070 м, стойност на ремонта – 360 300 лв. 

- ул. „В. Левски“ с дължина 272 м, стойност на ремонта – 216 027 лв. 

- ул. „Шейново“ с дължина 252 м, стойност на ремонта – 54 083 лв. 

- ул. „Борис I“ с дължина 182 м, стойност на ремонта – 36 620 лв. 

- ул. „Н. Вапцаров“ с дължина 280 м, стойност на ремонта – 74 4219 лв. 

1.1.7. В с. Вълнари:  

- ул. „Гроздан Узунов“ с дължина 1325 м, стойност на ремонта – 381 037 лв. 

- ул. „Херсон“ и част от ул. „Балкан“ с обща дължина 509 м, обща стойност на 

ремонта – 362 541 лв.  

1.1.8. В с. Ружица:  

- ул. „Калоян“ с дължина 566 м, стойност на ремонта – 127 474 лв. 



11 
Протокол № 16 от 30.09.2021г. 

 

 

 

1.2.  Стойност на дълга – до 3 000 000  (три милиона) лева. 

1.3. Годишен процент на разходите – до 2,1 %, включващ лихва, такса за управление 

и други такси. 

1.4. Срок на усвояване – до двадесет и четири месеца. 

1.5. Срок на погасяване – до сто и двадесет месеца. 

1.6. Начин на финансиране: дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.  

1.7. Източници за погасяване на дълга: собствени бюджетни средства. 

1.8. Начин на обезпечение на кредита:  

- Учредяване на залог върху бъдещи парични вземания, представляващи приходи на 

Община Никола Козлево, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните 

финанси.  

2. Място и дата на провеждане на обсъждането: Обсъждането да се проведе на 15 

октомври 2021 г. (петък) от 11:00 часа в Заседателна зала № 1 в сградата на Община Никола 

Козлево. 

3. Общественото обсъждане да се проведе при спазване на разпоредбите на 

Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община 

Никола Козлево. 

 

 

 По единадесета точка от Дневния ред – Предложение с вх. № 228 от 23.09.2021г.   

Относно: Искане от Мирослав Марков - експерт в офис за военен отчет в община 

Никола Козлево. 

  Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна и  

даде думата на  председателя на водещата комисия за становище:  

  Юксел Исмаил: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде 

положително становище по нея. Искам да кажа ощ,е че тези хора, които са дали живота си 

за нашата свобода трябва да се почитат и смятам, че подобни плочи и паметници трябва да 

се поставят на видни места.“  

След изказването, председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за  

въпроси и изказвания и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 228/23.09.2021г.“   

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 № 109 

 

1. Общински съвет Никола Козлево дава съгласие да бъде поставена на сградата на 

кметството в с. Красен дол паметна плоча на загиналите във войните, жители на с. Красен 

дол.  

 

 По дванадесета точка от Дневния ред – Предложение с вх. № 230 от 29.09.2021г.   

Относно: Подпомагане на населението на община Никола Козлево. 

  Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна и  

даде думата на  съветниците за становище:  

  Халил Али: „Колеги, миналия път уточнихме критериите и начина по който ще се 

раздаде помощта. Мисля, че не останаха неяснотии по този въпрос, така че нека да 

гласуваме докладната и по този начин да помогнем на жителите на нашата община.“ 

 Ешреф Реджеб: „Господа 0,75 ст. за 1 кг. брашно без ДДС е офертата която имаме и 

като миналата година ще настояваме за БДС стандарт.“ 

След изказванията, председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за  

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

Докладна записка с вх. № 228/23.09.2021г.“   

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 № 110 

 

 1. Утвърждава представените списъци на домакинствата в община Никола Козлево, 

които да бъдат подпомогнати с брашно. 

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

фактически действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

 По тринадесета точка от Дневния ред – Предложение с вх. № 231 от 30.09.2021г.   

Относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2021 г. 

  Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна и  

даде думата на  съветниците за становище:  

  Катилиян Костадинов: „Колеги, става въпрос за климатика в спортната зала в 

училището. Тази машина е на близо 10 години и февруари месец се повреди, поради което 

се наложи изготвянето на тази докладна. Знаете, че идва вече зимния сезон и ние сме 

длъжни да осигурим на децата подходяща за зимни уславия среда за спорт. Предлагам 

общински съвет да гласува предложеното решение, и на този ред да кажа, че аз няма да 

участвам в самото гласуване, понеже съм директор в училището.“ 

След изказванията, председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за  

въпроси и изказвания и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 228/23.09.2021г.“   

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „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 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 и чл.125, ал.1, т.2 от ЗПФ и при спазване 

на разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2021 г. Общински съвет Никола Кзлево 

утвърждава промяната в плана за финансираните обекти с капиталови вложения за 2021 

год.,  общински съвет Никола Козлево реши:   

 

РЕШЕНИЕ № 111 

 

Намаля плана по разхода в Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за 

професионална подготовка“ § 10 15 „Материали“ със сумата 3 000.00 лева и § 10 16 „Вода, 

горива и енергия“ със сумата – 2 000.00 лева 
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Увеличава  плана по разхода в Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки 

за професионална подготовка“ , § 52 03 „Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения“ със сумата 5 000.00 лева. 

 

              Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2021 год съгласно Приложение № 3. 

 

   Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 16:20 

часа. 

 

                                                                              Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Юмерова) 


