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П Р О Т О К О Л 
№ 18 от 28.10.2021 г. 

 
Днес, 28.10.2021г. 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 и Феим Насъф – 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-н Насъф, присъстват 12 от 13 

съветника, има кворум и мога да открия заседанието.   

Колегата Длжелил Атавула Ахмед предупреди, че ще закънее поради служебни 

ангажименти. 

Колеги, днешното ни редовно заседание бе предвидено за 10 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. № 257 от 25.10.2021г. и 258 от 28.10.2021г.    

 Колеги, моля да гласуваме Докладна с Вх. № 257 от 25.10.2021г. и Докладна с       

Вх. № 258 от 28.10.2021г. да бъдат ли включени 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 записка с Вх. № 246 от 18.10.2021г. 

2. Докладна записка с Вх. № 247 от 21.10.2021г. 

3. Докладна записка с Вх. № 248 от 21.10.2021г. 

4. Докладна записка с Вх. № 249 от 21.10.2021г. 

5. Докладна записка с Вх. № 250 от 21.10.2021г. 

6. Докладна записка с Вх. № 251 от 21.10.2021г. 

7. Докладна записка с Вх. № 252 от 21.10.2021г. 

8. Докладна записка с Вх. № 253 от 21.10.2021г. 

9. Докладна записка с Вх. № 254 от 21.10.2021г. 

10. Докладна записка с Вх. № 255 от 21.10.2021г. 

11. Докладна записка с Вх. № 257 от 25.10.2021г. 

12. Докладна записка с Вх. № 258 от 28.10.2021г. 

 

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. № 246 от 18.10.2021г.   

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, разясни внесената докладна и 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али за становище: 
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Халил Али: „Уважаеми коеги, г-н Ешреф и г-н Насъф, комисията разгледа внесената 

докладна и даде положително становище по нея. Тука става въпрос за неприсъствено 

заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ 

ООД,  което ще се проведе на 02.11.2021г. и е с дневен ред, състоящ се от една точка, по 

която прредлагаме представителя на общината да гласува „ЗА“.   

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

съветниците за други изказвания и продължи: 

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

записка с вх. № 246/18.10.2021г.“  

 

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 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 113 

 

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 единствената точка от 

дневния ред на извънредното неприсъствено заседание на Асоциацията на 02.11.2021 г. /с 

резервна дата 09.11.2021 год./, както следва: 
 

По т. 1. от дневния ред, относно: Приемане на решение за препоръчителния размер 

на вноската на Държавата за 2022 год. в бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен, в размер 

на 20000,00 лв.; 

Предложение за Решение № 1 

Съгласно чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК, Общото събрание на Асоциацията ПРИЕМА 

препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – 

Шумен за 2022 год. да бъде 20000,00 лв.  

 

По представеното предложение за решение по т. 1 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. № 247 от 18.10.2021г.   

Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI /единадесет/ в квартал 

30 /тридесет/ с площ от 746.00 /седемстотин четиридесет и шест/ квадратни метра по плана 

на село Църквица, община Никола Козлево област Шумен. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, разясни внесената докладна и 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али за становище: 

Халил Али: „Коеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея. Колеги, вече сме гласували подобна докладна за с. Вълнари. Сега имота 

е в с. Църквица, както казах и преди, това е добра сделка защото там ще се строи къща, от 

която всяка година ще има постъпления под формата на данъци в общината. А и по този 

начин ще решим и проблема на човека, така че и той ще има жилище.“  

Галин Георгиев: „Сега ние празно място ли продаваме или не, защото на скицата 

има постройка.“  

Бисер Митев: „Нашата комисия също разгледа докладната и даде положително 

становище по нея.“ 
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Юксел Исмаил: „Колеги, това беше един цял парцел, който се раздели на две части. 

Едната част бе закупена по-рано и сега има желаещ за другата част, и това второ парче при 

нас е декларинано, като празно.“ 

Джелил Атавула Ахмед се присъедини към заседанието. 

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

други изказвания и продължи: 

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

записка с вх. № 247/21.10.2021г.“  

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. 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 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет Никола 

Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 114 

 

 

 

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/ XI /единадесет/ в квартал 30 /тридесет/ с площ 

от 746.00 /седемстотин четиридесет и шест/ квадратни метра по плана на село Църквица, 

община Никола Козлево област Шумен, актуван с акт за частна общинска собственост № 

2492/14.10.2021 г. 

2. Общински съвет – Никола Козлево, упълномощава Кмета на общината да възложи 

на лицензиран оценител да изготви пазарна оценка на следният недвижим имот: 

2.1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI /единадесет/ в квартал 30 /тридесет/ с площ 

от 746.00 /седемстотин четиридесет и шест/ квадратни метра по плана на село Църквица, 

община Никола Козлево област Шумен, актуван с акт за частна общинска собственост № 

2492/14.10.2021 г. 

3. Общински съвет – Никола Козлево дава съгласие за продажба на урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ XI /единадесет/ в квартал 30 /тридесет/ с площ от 746.00 /седемстотин 

четиридесет и шест/ квадратни метра по плана на село Църквица, община Никола Козлево 

област Шумен, актуван с акт за частна общинска собственост № 2492/14.10.2021 г. 

 

По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 248 от 21.10.2021г.   

Относно: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на 

управлението на едноличното търговско дружество.  
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Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, разясни внесената докладна и 

даде думата на председателя на водещата комисия Джелил Ахмед за становище: 

Джелил Ахмед: „Коеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея.“ 

Нурай Реджеб: „Колеги, трябва също така да предложите от състава си двама 

членове за тази комисия.“ 

Ахмед Ахмед: „Аз предлагам Ебазел Назиф да е единия от членовете.“ 

Юксел Исмаил: „Нека да са същите колеги от предния път.“  

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

други изказвания и продължи: 

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

записка с вх. № 248/21.10.2021г.“  

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 и т. 1 от Приложение № 1 към Наредбата 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, Общински 

съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 115 

 

           1. Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 

еднолично дружество с ограничена отговорност „Еко система – Никола Козлево“. 

 2. Определя състава на комисията за провеждане на конкурс за възлагане на 

управлението на едноличното дружество с ограничена отговорност да се състои от петима 

членове, от които двама общински съветници и трима – от администрацията на община 

Никола Козлево. 

3. Определя за членове на комисията за провеждане на конкурс за възлагане на 

управлението на едноличното дружество с ограничена отговорност следните съветници:  

 -  Ебазел Юсуф Назиф  

 -  Халил Руфат Али 

 4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да предприеме необходимите 

действия по подготовка и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еко 

система – Никола Козлево“ ЕООД. 

 

По четвърта точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 249 от 21.10.2021г.   

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 и 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али за становище: 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея. Господа, да се върнем малко назад във времето, когато гласувахме 

решение с което одобрихме монтирането на камери по селата на територията на общината. 

Сега вече явно имаме и оферта с която да финализираме тази задача, полезна  за полицията 

и за съгурността и спокойствието на жителите на община Никола Козлево.“ 

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

съветниците за други изказвания и продължи:  

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

записка с вх. № 249/21.10.2021г.“  

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“ 
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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 Козлево 

реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 116  

 

Общински съвет Никола Кзлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2021 год. както следва: 

  

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

външни услуги“ със сумата  12 800 лева. 

 Увеличение дейност 2239 „Други дейности по вътрешната сигурност “ § 5203 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със сумата от 12 800 

лева. 

 

            Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

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

 

По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 250 от 21.10.2021г.   

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 и 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али за становище: 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея. Господа, тука става въпрос за намаляне на една дейност и увеличаване 

на друга, а именно реконструкция и рехабилитация на ул. Ана Маринова /участък 2 / в         

с. Хърсово със сумата от 1900 лв., сума която не е кой знае колко голяма, явно там има 

някъкви довършителни работи.“ 

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

съветниците за други изказвания и продължи:  

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

записка с вх. № 250/21.10.2021г.“  

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“ 
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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. 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 Козлево 

реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 117 

 

Общински съвет Никола Кзлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2021 год. както следва:  

 

 Намаление  местна дейност 2122 „Общинска администрация“ , § 1011 „Храна“ със 

сумата  1 900 лева. 

 Увеличение дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ § 

5100 „Основен ремонт“ , обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ана 

Маринова / участък 2/ с. Хърсово“ със сумата от 1900 лева. 

 

            Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

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

 

По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 251 от 21.10.2021г.   

Относно: Одобряване на допълнителни разходи по извършване на строително 

ремонтните дейности на административна сграда на община Никола Козлево и сградата на 

Здравна служба – Никола Козлево. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, разясни внесената докладна и 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али за становище: 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея. Господа, в тази докладна става въпрос за финансиране на две сгради. 

Както ви е известно тече усилен ремонт в административната сграда на общината и 

сградата на Здравната служба. В договора за финансиране, сключен между община Никола 

Козлево и Държавен фонд земеделие има дейности, които не са предвидени в техническия 

проект и не са включени, поради това се налага това финансиране“ 

Ешреф Реджеб: „Господа, проектирането е извършено през юни 2016г. и към 

момента възникват други допълнителни разходи, които не са включени към техническия 

проект. За административната сграда разходите са за канализация, кабели за ел. 

инсталацията, липсва и подмяна на контакти,  вратите са в много лошо състояние и така. И 

в сградата на Здравната служба допълнителните дейности не са много няма да ви ги 

изреждам има ги в протоколите, но в крайна сметка започнахме нещо и трябва да го 

довършим както трябва.“ 

Галин Георгиев: „Имаме ли вече ясна сума за тези допълнителни разходи?“ 

Ешреф Реджеб: „Мисля че сумата няма да е фрапираща, но все пак си е разход. 

Както казах не са предвидени някои неща, но в последствие ще видим и сумата каква ще е, 

кото се съобразим и със стойностните прагове на ЗОП.“ 

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

други изказвания и продължи:  

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

записка с вх. № 251/21.10.2021г.“  

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  Общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 118 

 

          1. Общински съвет – Никола Козлево одобрява допълнителни разходи по 

извършване на строително ремонтните дейности на административна сграда на община 

Никола Козлево, описани в Протокол от 02.09.2021 г.  
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 2. Общински съвет – Никола Козлево одобрява допълнителни разходи по 

извършване на строително ремонтните дейности на сградата на Здравна служба – Никола 

Козлево, описани в Протокол от 11.10.2021 г. 

 3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да предприеме необходимите правни 

и фактически действия по изпълнение на настоящото Решение. 

По седма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 252 от 21.10.2021г.   

Относно: Сключване на предварителен договор и въвеждане на система за разделно 

събиране на битови отпадъци от обувки и текстил съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

управление на отпадъци. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, разясни внесената докладна и 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али за становище: 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея. Колеги, знаете че в началото на годината приехме програма за 

управление на отпадъците и там имаме също глава за разделно събиране на отпадъците. В 

докладната става въпрос за отпадъци от обувки и текстил, за които отпадъци ще има 

контейнери за разделно събиране напред във времето.“ 

Джелил Ахмед: „Комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея.“ 

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

други изказвания и продължи:  

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

записка с вх. № 252/21.10.2021г.“  

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. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 1, ал. 2 и 

ал. 4 от ЗУО чл. 29, ал. 3 от Наредба за управление на отпадъците на територията на 

Община Никола Козлево,  Общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 119 

 

1. Одобрява проект на Предварителен договор за организиране на система за разделно 

събиране а отпадъци от обувки и текстил – Приложение № 1. 

2. Дава съгласие на Кмета на Община Никола Козлево да сключи предварителен 

договор с „Екотекстил БГ“ ЕООД, с ЕИК 206207940, седалище и адрес на управление:       

гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ № 57, вх. 6, ет. 8, ап. 31, представлявано от Милен 

Паунов – Управител. 

3. След получаване на разрешение по чл. 87, ал. 1 от ЗУО, Кметът на Община Никола 

Козлево да сключи окончателен договор с организацията по оползотворяване. 

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

ал. 1 от АПК. 
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По осма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 253 от 21.10.2021г.   

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение на заместник-кметове, 

кметове, кметски наместници в община Никола Козлево.  

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, разясни внесената докладна и 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али за становище: 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея. Ние, като бюджетна комисия смятаме, че всички са заслужили своето 

допълнително възнаграждение в размер на една брутна заплата.“ 

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

други изказвания и продължи:  

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

записка с вх. № 253/21.10.2021г.“  

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

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

Община Никола Козлево,  Общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 120 

 

Общински съвет Никола Козлево определя допълнително възнаграждение за 

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

полезна инициативност, доказан принос за подобряване на съответните дейности на 

заместник-кметове на община Никола Козлево, кметове на кметства и кметски наместници 

на с. Векилски и с. Красен дол в размер на 1/една/ основна месечна заплата, 

пропорционално на отработеното време към 30.09.2021 г. 

 

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

настоящото решение . 

                    

По девета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 254 от 21.10.2021г.   

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение на Общинско предприятие 

Никола Козлево.  

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, разясни внесената докладна и 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али за становище: 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея. Тази докладна е сходна с предишната, само че става въпрос за Общинско 

преспрятие Никола Козлево.“ 

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

други изказвания и продължи:  

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

записка с вх. № 254/21.10.2021г.“  

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

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

в общинска администрация на Община Никола Козлево,  Общински съвет Никола Козлево 

реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 121 

 

Общински съвет Никола Козлево определя допълнително възнаграждение за 

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

полезна инициативност, доказан принос за подобряване на съответните дейности на 

работниците от Общинско предприятие „Никола Козлево“ в размер на 1 /една/ основна 

месечна заплата, пропорционално на отработеното време към 30.09.2021 г. 
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           На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на  настоящото 

решение . 

 

По десета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 255 от 21.10.2021г.   

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение на Денонощни дежурни, 

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

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, разясни внесената докладна и 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али за становище: 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея.“ 

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

други изказвания и продължи:  

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

записка с вх. № 255/21.10.2021г.“  

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

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

в общинска администрация на Община Никола Козлево,  Общински съвет Никола Козлево 

реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 122 

 

Общински съвет Никола Козлево определя допълнително възнаграждение за 

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

полезна инициативност, доказан принос за подобряване на съответните дейности на 

Денонощни дежурни, изпълнители ППУ, назначените работници по ПМС 66 и шофьори на 

училищни автобуси  в размер на 1 /една/ основна месечна заплата, пропорционално на 

отработеното време към 30.09.2021 г. 

 

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

решение . 

 

По единадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 257 от 25.10.2021г.   

Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски 

пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 

2021/2022 г.   

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, разясни внесената докладна и 

даде думата на съветниците за въпроси изказвания и предложения: 

Халил Али: „Колеги, всяка година разглеждаме такава докладна, която касае 

полските пътища на територия на общината. Цените са определени от ОД „Земеделие“, 

както става ясно и от докладната, тези цени са близки до нашите така, че не мисля, че е 

нужно да бъдат коригирани.“ 

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

други изказвания и продължи:  

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

записка с вх. № 257/25.10.2021г.“  

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“ 
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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. 9, ал. 8 от ЗОС и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ,   

Общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 123 

 

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 поземлените имоти в раздел „Имоти 

от Общински поземлен фонд, предвидени за отдаване под наем“, във Приложение № 8. 

2. Дава съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за 

ползване и на канали, които не функционират, на цена в размер посочени в заповедите на 

Директора на ОД „Земеделие“ Шумен, както следва: 

 Землище село Векилски - Заповед № ПО – 09-576 – 3/15.10.2021 г. средна рентна 

вноска за НТП – нива 58.00 лв. /петдесет и осем лева/ на декар. 

 Землище село Никола Козлево - Заповед № ПО – 09-664 – 2/14.10.2021 г. средна 

рентна вноска за НТП – нива 38.00 лв. /тридесет и осем лева/ на декар. 

 Землище село Цани Гинчево - Заповед № ПО – 09 – 656 – 2/04.10.2021 г. средна 

рентна вноска за НТП – нива 42.00 лв. /четиридесет и два лева/ на декар. 

 Землище село Пет могили - Заповед № ПО – 09 – 577 – 2/04.10.2021 г. средна 

рентна вноска за НТП – нива 46.00 лв. /четиридесет и шест лева/ на декар. 

 Землище село Красен дол - Заповед № ПО – 09 – 582 – 2/16.09.2021 г. средна 

рентна вноска за НТП – нива 46.00 лв. /четиридесет и шест лева/ на декар. 

 Землище село Църквица - Заповед № ПО – 09 – 785 – 2/13.10.2021 г. средна рентна 

вноска за НТП – нива 54.00 лв. /петдесет и четири лева/ на декар. 

 Землище село Хърсово - Заповед № ПО – 09 – 668 – 2/14.10.2021 г. средна рентна 

вноска за НТП – нива 45.00 лв. /четиридесет и пет лева/ на декар. 

 Землище село Крива река - Заповед № ПО – 09 – 786 – 2/13.10.2021 г. средна 

рентна вноска за НТП – нива 35.00 лв. /тридесет и пет лева/ на декар. 

 Землище село Ружица - Заповед № ПО – 09 – 787 - 2/15.10.2021 г. средна рентна 

вноска за НТП – нива 43.00 лв. /четиридесет и три лева/ на декар. 

3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договори с ползвателите, посочени в 

списъците, по цена в размер на средното рентно плащане за съответното землище за 

стопанската 2021/2022 година. 

 

По дванадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 258 от 28.10.2021г.   

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение на медиатор. 

  Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, разясни внесената докладна и 

даде думата на съветниците за въпроси изказвания и предложения: 

Катилиян Костадинов: „Колеги, нямам никакво съмнение в това, че всички са 

заслужили своите възнаграждения, но бих искал да попитам защо за медицинските сестри 

няма и дали има възможност да има и за тях допълнитилно възнаграждение.“ 

Ешреф Реджеб: „Ще поставим въпроса пред г-жа Минчева и ще видим какво ще 

каже.“ 

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

други изказвания и продължи:  

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

записка с вх. № 258/28.10.2021г.“  

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

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



11 
Протокол № 18 от 28.10.2021г. 

в общинска администрация на Община Никола Козлево,   Общински съвет Никола Козлево 

реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 124 

 

Общински съвет Никола Козлево определя допълнително възнаграждение за 

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

полезна инициативност и  доказан принос на длъжността медиатор да се изплати в размер 

на 1 /една/ основна месечна заплата, пропорционално на отработеното време към 

30.09.2021г. 

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

решение. 

 

 

 

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

часа. 

 

 

 

                                                                              Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Юмерова) 


