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П Р О Т О К О Л 
№ 5 от 25.02.2021 г. 

 
Днес, 25.02.2021г. 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, Янка Минчева – 

Директор дирекция „ФСД и АО“, Мюждет Шабан – спец. „Екология и опазване на горите“,  

кметове на кметства по населени места и кметски наместници. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

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

присъстващи от общинска администрация и колеги.  Присъстват 13 от 13 съветника, има 

кворум и мога да открия заседанието.  

Колеги, днешното ни редовно заседание бе предвидено за 14 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 една 

докладна с Вх. № 63 от 24.02.2021г. Колеги, предлагам същата да бъде включена към 

днешния ни Дневен ред. Колеги, моля да гласуваме докладна с Вх.№ 63/24.02.2021г. да 

бъде ли включена 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 с Вх. № 43 от 09.02.2021 год. 

2. Докладна с Вх. № 48 от 12.02.2021 год. 

3. Докладна с Вх. № 49 от 17.02.2021 год. 

4. Докладна с Вх. № 50 от 17.02.2021 год. 

5. Докладна с Вх. № 51 от 17.02.2021 год. 

6. Докладна с Вх. № 52 от 17.02.2021 год. 

7. Докладна с Вх. № 53 от 17.02.2021 год. 

8. Докладна с Вх. № 54 от 17.02.2021 год. 

9. Докладна с Вх. № 55 от 18.02.2021 год. 

10. Докладна с Вх. № 56 от 18.02.2021 год. 

11. Докладна с Вх. № 57 от 18.02.2021 год. 

12. Докладна с Вх. № 58 от 18.02.2021 год. 

13. Докладна с Вх. № 59 от 18.02.2021 год. 

14. Докладна с Вх. № 60 от 18.02.2021 год. 

15. Докладна с Вх. № 63 от 24.02.2021 год. 

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. № 43 от 09.02.2021г.   

Относно: Провеждане на редовно неприсъствено заседание на общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособенат територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД. 
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Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

Халил Али: „Добър ден първо на всички колеги, г-н Реджеб, господа зам.-кметове, 

кметове по населени места, кметски наместници и общинска администрация. Както каза и 

председателя на общински съвет заседанието ще бъде неприсъствено. Представения дневен 

ред се състои от три точки – приемане на бюджет 2021 год., приемане на отчет за 

изпълнението на бюджет 2020 год. и приемане на годишен отчет за дейността на 

Асоциацията за 2020 год. Комисията разгледа внесения материал и даде положително 

становище по нея, като предложи представителя на община Никола Козлево да гласува по 

точките от дневния ред  „За“.“ 

След изказването на председателя на комисията, 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. № 43/09.02.2021г.“  

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, във връзка с чл. 198“е“, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

водите, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 24 

 

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 

редовното неприсъствено заседание на Асоциацията на 05.03.2021 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 год. 

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 обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД ПРИЕМА бюджета на 

Асоциацията за 2021 год. 

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

 

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

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД за 2020 г. 

 

Предложение за Решение № 2 

На осн. чл. 26, ал. 3, във 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 отчета за изпълнението на 

бюджета на Асоциацията за 2020 год. 

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 2020 

год. 

 

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 обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД ПРИЕМА годишния отчет 

за дейността на Асоциацията за 2020 год. 

По представеното предложение за решение по т. 3 да гласува „За” 
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2. При невъзможност за участие на определения по т. 1  представител в редовното 

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. 

 
По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 48 от 12.02.2021г.   

Относно: Приемане бюджета на община Никола Козлево за 2021 год.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, след 

което даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Халил Али: „Уважаеми колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде 

положително становище по приходната и разходната част. Колеги, приходната част, както е 

възложено от екипа на кмета е в размер на 9 835 015 лв., които са от делегирани държавата 

дейности, местни дейности, субсидии и др. Разходната част е добре описана по параграфи и 

дейности. Разходната част е изготвена много прецизно, заделени са средства за всичко, 

новото което е заложено тука е че са предвидени средства за транспортните разходи на 

кметовете и кметските наместници по населените места.“ 

Джелил Ахмед: Първо добър ден на всички в залата, добре дошли дами и господа 

кметове и кметски наместници. Радвам се че Ви виждам сред нас.  Нашата комисия също 

разгледа докладната и даде положително становище по нея. Ние също разгледахме 

подробно приходната и разходната част и смятаме също че бюджет 2021г. е изготвен 

безупречно. 

Катилиян Костадинов: „Аз също искам да изкажа радостта си от това, че кметовете и 

кметските наместници са сред нас отново. И така колеги и присъстващи нашата комисия 

също разгледа внесената докладна. Първо искам да ви кажа, че изготвянето на бюджет е 

доста трудно. Аз като педагог и директор на СУ, който е изготвял бюджет мога да кажа, че 

е изготвен по доста справедлив начин. Знаете, че училищата и градините са с делегиран 

бюджет, за читалищата искам да кажа също, че и там отпуснатите средства са само за 

заплати, и на този ред искам да благодаря на кмета и екипа му, че са помислили за всички.“ 

Юксел Исмаил: „Добър ден на всички присъстващи на днешното ни заседание, ние 

също разгледахме внесения бюджет и изцяло подкрепяме казаното от колегите досега. 

Смятам, че всичко е изпипано и изчислено с много внимание и старание.“   

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. № 48/12.02.2021г.“  

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“   

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“ 

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

на основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 

94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 

ЗДБРБ за 2020 год., Постановление № 408 на Министерския съвет от 2020 г. за изпълнение 
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на ЗДБРБ за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 

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

отчитане на бюджета на Община Никола Козлево и в изпълнение на Указания ФО               

№ 01/18.01.2021 г. за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките 

за средства от Европейския съюз за 2021 г., общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 25 

 

1. Приема бюджета на Община Никола Козлево за 2021 год., както следва: 

 

1.1. По приходите  в размер на 9 835 015 лв. (съгласно Приложение № 1-А;1-Б и 1-

В). 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 241 144 лв., 

Приложение №1-А/ в т. ч.: 

 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 551 993 лв. 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2020 год. в размер на 689 151 лв., разпределен съгласно 

(Приложение № 5 към ФО № 01/18.01.2021 г.) 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 593 871 лв., в т. ч.: (Приложение 

№ 1-Б). 

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 237 400 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер 1 523 615 лв. 

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 807 200 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на       

447 200 лв. 

1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 76 100 лв. 

1.1.2.6. Получени трансфери §61 01- 37164 възстановени средства от отчисления по 

чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците 

 

1.1.2.7. Предоставени трансфери § 61 02 със знак (-) – 60000 лв., от които 4 903 лв. за 

„МБАЛ – Шумен“ АД за основен ремонт на лечебното заведение. 

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми между бюджети и средства за сметки от ЕС – 

200 000 лв. 

1.1.2.9. Върнат дългосрочен заем на банки в страната – знак (-) – 55 556 лв. 

1.1.2.10. Преходен остатък от 2020 год. в размер на 380 748 лв. (Приложение № 5 

към ФО № 01/18.01.2021 г.) 

 

1.2. По разходите в размер на 9 614 160 лв., разпределени по функции, групи, 

дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2-А, № 2-Б и № 2-В,в т. ч.: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 6 241 144 лв. (Приложение № 2-

А). 

1.2.2. За местни дейности в размер на 3 315 552 лв. (Приложение № 2-Б). 

1.2.3. За дофинансиране в размер на 278 319 лв. (Приложение № 2-В). 

1.2.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова 

основа в размер на 0,00 лв. 

2. Приема Програма за капиталовите разходи за 2021 год. в размер на 8 142 009 

лв., съгласно Приложение № 3. 

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. 

в размер на 447 200 лв. 

 2.2. Одобрява разпределението на остатъка от целеви средства за капиталови 

разходи от 2020 г. в размер на 149 789 лв. 

2.3. Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени приходи в 

размер на 849 345 лв. 

2.4 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Средства по ПМС № 250 

от 2020 г. в размер на 76 126 лв. 
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2.5 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от ДФ „Земеделие“ в размер 

на 2 374 436 лв. 

2.6 Одобрява разпределението на капиталови разходи по проект „Красива България“ 

в размер на 93013 лева. 

 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 год., без звената от системата на 

народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя: 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности, местни 

дейности и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, съгласно Приложение 

№ 8. 

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати през 2021 г.,съгласно 

Приложение № 8. 

 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1. Членски внос : 

- в дейност 2122 „Общинска администрация“ –  3 455 лв. 

- в дейност 2123 „Общински съвет“ – 900  лв. 

- в дейност 2603 „Водоснабдяване и канализация“ – 1 572 лв. 

4.2. Помощи за: 

4.2.1. Погребение – 21 000 лв. 

4.2.2. Новородени – 20 000 лв. 

4.2.3. За сключване на граждански брак – 15 000 лв. 

4.2.4. За социално слаби граждани – 15 000 лв. 

4.2.5. За кръводаряване - 3 000 лв. - до 30.00 /тридесет/ лева на кръводарител. 

4.2.6. За допълнително финансиране получаването на СП на МПС до 200 лв. на 

ученик от СУ „Цанко Б. Церковски“ с. Никола Козлево – 4 400 лв. 

Сумите по т. 4.2, с изключение на т. 4.2.1 и т. 4.2.5 се разходват на основание 

утвърдени Вътрешни правила за подпомагане. 

4.3. Субсидии за читалища - 195 228 лв., съгласно Приложение № 10 към ФО                    

№ 01/18.01.2021г. 

4.4. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи 

по  т. 4.3. свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства. 

4.5. Субсидии на спортни организации – 54 000 лв., както следва: 

4.5.1. за „Футболен клуб - Община Никола Козлево” – 25 500 лв.  

4.5.2. за „Футболен клуб Устрем 2020 - Пет могили“ – 25 500 лв. 

4.5.3. за Волейболен клуб „Септември” с. Никола Козлево – 3 000 лв. 

 

  5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1. Социално - битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения; 

5.2. Представителни разходи в размер на 13 500 лв. в т. ч.: 

- Общинска администрация – 8 800 лв. 

- Общински съвет -  4 400 лв. 

5.3. Работно облекло на работници и служители: 

5.3.1. висши държавни служители  - по Закона за държавния служител. 

5.3.2. служители, заемащи трудово правоотношение – 300 лв. 

5.4. Участие в международни спортни турнири – 16 000 лв. 

5.5. Шосейно колоездене за Купа  - Никола Козлево и Открит Републикански 

шампионат по шосейно колоездене – 10 000 лв. 

5.6. Културен календар – 56 700 лв., съгласно Приложение № 10. 

5.7. Утвърждава показателите по чл .45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ на кметствата и населените 

маста с кметски наместници, с изключение на тези, които са определение като 

второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 12. 

5.8. Утвърждава пътни разходи за 2021 г. на кметовете и кметските наместници от 

населеното място до общински център Никола Козлево веднъж седмично (за оперативки и 

заседания) след представяне на разходо-оправдателен документ за направените разходи. 
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6. Утвърждава списък на длъжностите в делегираните от държавата дейности 311 

„Детски градини”, дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии” и 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка”, 

които имат право на заплащане на транспортните разходи, съгласно Приложение № 6 

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и размера 

на средствата в рамките на 100 % от действителните разходи. 

 

7. Утвърждава списък на длъжностите в общината, които имат право на транспортни 

разходи, от местодомуване до местработа и обратно, съгласно Приложение № 7 

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и размера 

на средствата в рамките на 100 % от действителните разходи. 

 

8. Утвърждава числеността, щатния и извънщатен персонал на Общинското 

предприятие ОП „Никола Козлево -73 щата. 

 

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз, съгласно Приложение № 15 и Приложение № 15-А 

 

10. Приема информация за план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и 

такси (ЗМДТ) за 2021 г. Приложение № 4 към ФО 01 /18.01.2021 г. 

 

11. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община 

Никола Козлево, както следва: 

11.1. СУ „Банко Бакалов Церковски“ с. Никола Козлево – ВРБК 

11.2. ОУ „Христо Ботев“ с. Вълнари – ВРБК 

11.3. ОУ „Христо Ботев“ с. Църквица - ВРБК 

11.4. ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Пет могили - ВРБК 

11.5. НУ „Борис Първи“ с. Крива река - ВРБК 

11.6. Общинско предприятие „Никола Козлево“ – ВРБК 

 

12. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

 12.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 355 563 лв. 

 12.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. в размер на  

128 227 лв. 

12.3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 

2021 г. – 483 790 лв. 

 

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 1 152 963 лв. 

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2021 г. в размер на 3 843 209 лв. 

 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат 

събрани през 2021 г. в размер на 8 559 лв. 

 

16. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 

2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022, г. и 2023 г., по приходите, помощите, 

даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложения по 

макети на МФ. 

 

17. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени: 

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
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делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

 

18. Възлага на кмета: 

18.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 

18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

18.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

18.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ 

орган и на МФ. 

18.6. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по СФУК. 

18.7. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на 

дарителя, донора. 

 

19. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово 

финансиране на плащания по  проекти, финансирани със средства от ЕС и по други 

международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част 

от общинския бюджет. 

19.1. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-

късно от края на 2021 година. 

19.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

19.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват 

изискванията чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ. 

19.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им 

по решение на общинския съвет. 

 

20. Упълномощава кмета: 

20.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 

условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 

дейности в определените им размери, както и на местни дейности, и се спазват относимите 

за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на 

средствата в края на годината. 

20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на 

други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните 

цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финасиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение № 11. 
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 По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 49 от 17.02.2021г.   

Относно: Разширяване на християнски гробищен парк в с. Никола Козлево. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

Юксел Исмаил: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея.“ 

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

съветниците за въпроси и изказвания по докладната: 

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

Докладна записка с вх. № 49/17.02.2021г.“  

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 № 26 

 

            1. Приема Докладна записка № 49 от 17.02.2021г. 

 2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проучи възможностите за 

разширяване на християнският гробищен парк в с. Никола Козлево. 

 3. За резултата да докладва пред Общински съвет Никола Козлево. 

  

 По четвърта точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 50 от 17.02.2021г.   

Относно: Ремонт на ритуална зала към християнски гробищен парк в с. Никола 

Козлево.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Юксел Исмаил: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея.“ 

Халил Али: „Ние също разгледахме внесената докладна и даваме положително 

становище по нея.“ 

След изказването на председателите на водещите комисии, председателя на 

общински съвет даде думата на съветниците за други изказвания и въпроси по внесената 

докладна.  

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

записка с вх. № 50/17.02.2021г.“  

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 № 27 

 

            1. Приема Докладна записка № 50 от 17.02.2021г. 

 2. Да бъде изготвена подробна Количествено-стойностна сметка (КСС) за ремонт на 

Ритуалната зала съм християнския гробищен парк в с. Никола Козлево. 

 3. След приемане на КСС, ремонтните дейности да бъдат възложени на „Еко система 

– Никола Козлево“ ЕООД. 

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

за изпълнение на настоящото решение. 

 

 По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 51 от 17.02.2021г.   

Относно: Закупуване на пластмасови кошове за отпадъци. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

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

даде положително становище по нея. Тука става въпрос за закупуване на 450 бр. 

пластмасови коша за боклук с вместимост 240 л. Колеги, по-рано бяха закупени и 
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раздадени 200 бр. от тези кошове и хората останаха доста доволни от тях. Понеже са по- 

издръжливи и с по-голям обем от металните, които до сега ползвахме.“   

Иван Иванов: „Уважаеми дами и господа преговорите с доставчика са финализирани 

и колегата Мюждет Шабан договори цена с 2 лв. по-малко от предложената. Доставчика е 

готов да ни достави кошовете, така, че за да преминем към следващите действия е нужно 

само вашето решение. Моля като точка 3 в решението да се добави: „Допуска 

предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от АПК.“ 

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

въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 51/17.02.2021г.“  

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“   

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“ 

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 и § 58 от Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван „Държавен вестник“,           бр. 

105 от 11.12.2020г., общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 28 

 

1. Да бъдат закупени 450 (четиристотин и петдесет) броя пластмасови коша за 

отпадъци с вместимост 240 л. на единична цена не по-висока от 50,45 лв. (петдесет лева и 

четиридесет и пет стотинки) без включен ДДС, доставени до с. Никола Козлево.  

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

фактически и правни действия по изпълнение на настоящото решение. 

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

настоящото решение. 
 

 По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 52 от 17.02.2021г.   

 Относно: Отчет за изпълнението на „Програма за управление на отпадъците на 

територията на Община Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2020 г.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Юксел Исмаил: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея.“  

Джелил Ахмед: „Колеги, и нашата комисия дава положително становище по 

внесената докладна.“ 

След изказванията на председателите на комисиите, 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. № 52/17.02.2021г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 гласа „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:  
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РЕШЕНИЕ № 29 
 

            Приема Отчет за изпълнението на „Програма за управление на отпадъците на 

територията на Община Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2020 г., съгласно Приложение № 1.  

 

 

ОТЧЕТ 

за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на  

Община Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2020 г. 

 

Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 52,     

ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).  

„Програма за управление на отпадъците на територията на Община Никола Козлево 

2015 – 2020“ е приета от Общински съвет Никола Козлево с Решение № 6 по Протокол № 1 

от 25.01.2016 г. Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение 

на общините в съответствие с нормативните изисквания за опазване на околната среда. 

Настоящата Програма се явява неразделна част от Общинската програма за околна среда, 

съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Предоставяне на устойчиви, 

икономически достъпни и законосъобразни услуги по управление на отпадъците на 

територията на общината в съответствие с екологичното законодателство, Националната 

политика по управление на отпадъците и стратегията за развитие на общината. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

 Специфична цел 1: Подобряване на околната среда чрез намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците;  

 Специфична цел 2: Оптимизиране на разходите на управление на отпадъците; 

 Специфична цел 3: Мониторинг на програмата за отпадъците; 

 Специфична цел 4: Прилагане на стимули и подобряване на нивото на информираност на 

гражданите. 

ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПО 

ПОДПРОГРАМИ: 

 

Подпрограма 1: Предотвратяване образуването на отпадъци 

 

№ Мярка Постигнати индикатори 

Мярка 1 Повишаване капацитета на 

служителите от администрацията по 

управление на отпадъците 

Няма реализация през отчетния 

период. 

Мярка 2 Актуализиране на общинската 

Наредба за управление за 

отпадъците 

Няма реализация през отчетния 

период. 

Мярка 3 Създаване и поддържане на регистър 

на обектите, които подлежат на 

контрол от страна на Общината 

според ЗУО 

Общинска администрация 

поддържа и актуализира Регистър 

на площадките за предаване на 

отпадъци от пластмаси, стъкло, 

хартия и картон на територията на 

Община Никола Козлево.  

Мярка 4 Създаване и поддържане на 

регистър/актова книга, в който се 

вписват предписания към 

нарушителите и сроковете за 

отстраняване на нарушенията от 

контролните проверки и в който се 

вписват резултатите от 

Няма реализация през отчетния 

период. 
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изпълненията на дадените 

предписания 

Мярка 5 Разширяване на схемата 

„замърсителят плаща” 

Всички жители на територията на 

общината бяха запознати със 

съдържанието на Заповед № РД-196 

от 06.06.2017г. 

Мярка 6 Почистване от отпадъци на 

общинските пътища - почистване на 

отпадъци от пътя, земното платно, 

пътните съоръжения, обслужващите 

зони, крайпътните обслужващи 

комплекси, както и осигуряване на 

съдове за събиране на отпадъците и 

транспортирането им до съоръжения 

за тяхното третиране 

През 2020г. Кметовете на кметства 

организираха събиране на отпадъци 

от общинските пътища – пътя, 

земното платно, пътните 

съоръжения и опорните пунктове. 

Почистена бе 29,400 км. от 

общинската пътна мрежа.   

Съгласно Решение № 72 по 

Протокол № 12 от 28.06.2016 г. 

функциите по поддръжка и 

чистотата на територията на 

общината са предмет на дейност на 

Общинско предприятие „Никола 

Козлево“.  

 

 

Подпрограма 2: Разделно събиране и достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, 

пластмаса и стъкло 

 

№ Мярка Постигнати индикатори 

Мярка 1 Система за изпълнението на 

повторната употреба и рециклиране 

на отпадъчни материали, включващи 

най-малко хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло от 

домакинствата и от други 

източници, приравнявани към 

домакинствата (ЗУО) 

8 % от общото им тегло 

Мярка 2 Включване на общината в 

унифициран за общините софтуер и 

информационна система за 

докладване на информацията по реда 

на Наредбата за разделно събиране 

на биоотпадъците с оглед 

улесняване на общините при 

подготовката и предоставянето на 

информация за отчитане 

изпълнението на целите за 

рециклиране и оползотворяване на 

битовите отпадъци от хартия, метал, 

пластмаса и стъкло и на целите за 

биоразградимите отпадъци. 

Предоставяне на софтуера на 

общините, изграждане на 

националната информационна 

система за докладване. Обучение на 

общините за работа с 

информационната система. 

Няма реализация през отчетния 

период. 
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Мярка 3 Организиране на разделно събиране 

на опасните битови отпадъци извън 

обхвата на наредбите по чл.13, ал.1 

от ЗУО и предаването им за 

оползотворяване и/или обезвреждане 

Мярката е приключила и отчетена 

за 2015 г. 

Мярка 4 Осигуряване на площадки за 

безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата, 

в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 

опасни отпадъци и други 

Мярката е приключила реализация 

през 2015 г. Площадките са 

определени съгласно договор с 

„БУЛЕКОПАК” АД, със срок на 

действие до 31.12.2023 г. 

Мярка 5 Изпълнение на решенията на 

Общото събрание на Регионалното 

сдружение за управление на 

отпадъците на регионален принцип 

и съдействие за създаване на 

центрове за повторна употреба, 

поправка и подготовка за повторна 

употреба 

Община Никола Козлево участва 

във всички проведени през 2020 г. 

заседания на СДРУЖЕНИЕ 

„РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“ и 

стриктно изпълнява всички 

решения на Общото събрание. 

 

 

Подпрограма 3: Разделно събиране и достигане на целите и изискванията на 

НПУО за биоразградимите и биоотпадъците 

 

№ Мярка Постигнати индикатори 

Мярка 1 Проучване и съставяне на пълен 

списък от общината на обектите в 

по-големите населени места, които 

генерират големи количества 

хранителни биоотпадъци, както и на 

зелените площи в населените места 

и кварталите, от които се генерират 

по-големи количества зелени 

отпадъци 

Мярката е приключила и отчетена 

за 2015 г. 

Мярка 2 Оптимизиране на организацията по 

осигуряване на съдове за смет, 

сметосъбиране, сметоизвозване и 

депониране на ТБО 

През отчетния период раздадени и 

поставени 200 броя кофи тип 

„Пластмасов кош 240л.“ и 60 бр. 

пластмасови контейнери 1100 л. 

Община Никола Козлево разполага 

с резерв от 0 бр.  

 

Мярка 3 Оценка на състоянието на съдовете 

за смет за битови отпадъци и за 

разделно събиране 

По сигнал на кметовете на 

населените места и отговорните за 

дейността служители на Общинско 

предприятие „Никола Козлево“ 

регулярно следят състоянието на 

съдовете за смет и при 

необходимост се подменят 

амортизираните.  

Мярка 4 Прилагане на добри практики за 

фамилно компостиране на 

биоразградимите отпадъци 

Няма реализация през отчетния 

период. 

Мярка 5 Изграждане на площадки за 

безвъзмездно предаване на отпадъци 

Мярката е приключила и отчетена 

за 2015 г. 

Мярка 6 Изграждане на площадки за 

събиране на разделно събрани 

Мярката е приключила и отчетена 

за 2015 г. 
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"зелени" отпадъци от поддържането 

на общински, държавни и частни 

озеленени площи и декоративна 

растителност 

Мярка 7 Освобождаване на общината от 

авансово заплащане на отчисленията 

за депониране на биоразградимите 

битови отпадъци 

Няма реализация през отчетния 

период. 

Мярка 8 Включване в националната система 

за онлайн отчитане от общините към 

РИОСВ/ИАОС на количествата 

битови отпадъци, постъпващи в 

депата и другите съоръжения за 

битови отпадъци 

Няма реализация през отчетния 

период. 

Мярка 9 Определяне на собствения принос на 

общината за финансиране на 

регионалното депо за ТБО 

Размер на отчислението за 2020 г. – 

69.00 лв./т. 

Мярка 10 Разработване на алтернативни 

методи за определяне на такса 

битови отпадъци, приближаваща се 

възможно най-близко до определяне 

на таксата за битови отпадъци на 

основата на изхвърляното 

количество отпадъци с оглед 

отчитане спецификата на различните 

населени места или райони в тях. 

Няма реализация през отчетния 

период. 

 

 

Подпрограма 4: Прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци 

от разрушаване на сгради: 

 

№ Мярка Постигнати индикатори 

Мярка 1 Организиране на събирането, 

оползотворяването и 

обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, 

образувани от домакинствата на 

територията на общината 

Като член на СДРУЖЕНИЕ 

„РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, 

всички строителни отпадъци на 

територията на община Никола 

Козлево е задължително да бъдат 

депонирани на Депо в с. „Стожер“.  

 

 

Подпрограма 5: Закриване и рекултивация на депата с преустановена 

експлоатация: 

 

№ Мярка Постигнати индикатори 

Мярка 1 Рекултивация на закрито депо за БО 

на имот 000015, в местността "ДО 

СЕЛО” в землището на с.Никола 

Козлево, община Никола Козлево 

Няма реализация през отчетния 

период. 

 

Подпрограма 6: Прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците: 

 

№ Мярка Постигнати индикатори 

Мярка 1 Публикуване на интернет Мярката е приключила и отчетена 
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страницата на общината и широко 

оповестяване на точните 

местонахождения на площадките за 

отпадъци, какви отпадъци и в какви 

количества могат да се оставят на 

тези площадки 

за 2015 г. 

Мярка 2 Публикуване на детайлните план-

сметки за разходите на общината, на 

основата на които се определя 

таксата битови отпадъци, по 

елементи на разходите и видовете 

дейности, както е предвидено в ЗУО 

и ЗМДТ и отчета за разходите за 

управление на БО за предходната 

година спрямо одобрената план-

сметка 

Информацията се публикува на 

интернет-адреса на Община Никола 

Козлево http://nikolakozlevo.bg/.  

Мярка 3 Информационни кампании по 

определени 

национални/световни/местни поводи 

През 2020 г. Община Никола 

Козлево се включи в следната 

инициатива:  

- 22 април – Международен ден на 

Земята. 

Мярка 4 Участие в донорски проекти с НПО 

по обучение на деца и юноши по 

разделно събиране, за 

оползотворяване на отпадъците и 

повторно използване на продуктите 

Конкурс „Екофантазии- Хелоун“-

2020г. за изработка на предмети от 

отпадъчни материали се организира 

от МКБППМН и Община Никола 

Козлево по повод 22 април – 

Международен ден на Земята. 

 

Марка 5 Въвеждане на нормативно 

задължение за общината за 

провеждане на информационни 

кампании, свързани с управление на 

отпадъците. Изрично включване на 

разходите за информационни 

кампании като елемент на разходите, 

формиращи таксата битови отпадъци 

в ЗМДТ 

Няма реализация през отчетния 

период. 

Мярка 6 Създаване на “зелен телефон”, чрез 

който обществеността да 

сигнализира за нарушения, свързани 

с управлението на околната среда и 

отпадъците. 

От 2015 г. в Община Никола 

Козлево функционира Зелен 

телефон  обявен на интернет-адреса 

на Община Никола Козлево 

http://nikolakozlevo.bg/. 

 
 

 По седма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 53 от 17.02.2021г.   

Относно: Отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на 

Община Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2020 г. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената  

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Юксел Исмаил: „Колеги, отчета беше разгледан от водещата комисия и същата даде 

положително становище по нея.“ 

Джелил Ахмед: „Колеги, нашата комисия също разгледа внесената докладна и даде 

положително становище по нея.“ 

http://nikolakozlevo.bg/
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След изказванията на председателите 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. № 53/17.02.2021г.“  

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал.5 от ЗООС, общински 

съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 30 

 

Приема Отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на 

Община Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2020 г. , съгласно Приложение № 1.  

 

 ОТЧЕТ 
за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на  

Община Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2020 г. 

 

 

Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 79,     

ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). По своите цели, обхват и значение 

„Програма за опазване на околната среда на Община Никола Козлево“ има роля на водещ 

документ в областта на опазването на околната среда на местно ниво. Нейното 

предназначение е да съдейства за реализиране на законовите изисквания и управленческите 

задачи в областта на екологията.  

Програмата е приета от Общински съвет Никола Козлево с Решение № 5 по 

Протокол № 1 от 25.01.2016 г. Като основен документ, по силата на който се осъществява 

местното самоуправление  в  областта  на  опазване  на  околната  среда,  програмата  е 

изготвена в съответствие с намеренията и приоритетите на органите на местното  

самоуправление  и  местната  администрация,  както  и  на представители  на  всички  

заинтересовани  субекти:  неправителствените организации, представители на бизнеса и 

др., като са проведени срещи и обсъждания в хода на нейното приемане и резултатите от 

тях са отчетени при изработването и. Взети са предвид и предходни разработки на 

общински екологични, стопански, финансови, здравни, архитектурностроителни и други 

проучвания. 

Стратегическа цел на програмата: Подобряване на качеството на околната среда и 

управлението на отпадъците в община Никола Козлево чрез ефективно използване на 

компонентите на околната среда за минимизиране на влиянието им върху нея и 

подобряване на обслужването в интерес на настоящите и бъдещите поколения.  

I. Напредък по специфични цели: 

Специфична цел 1: Да се запази доброто качество на атмосферния въздух и да се 

поддържа нивото на емисиите под пределно допустимите: 

 

№ Мярка Постигнат индикатор 

1 Организиране на измерване с мобилна 

станция за контрол на качеството на 

атмосферния въздух със съдействието на 

РИОСВ, Шумен с цел получаване на точни 

и актуални резултати свързани с КАВ 

Няма реализация през отчетния период. 

2 Реализиране на проекти за облагородяване 

на зелената система в общината, насочени 

към подобряване качеството на 

атмосферния въздух 

През отчетния период беше реализиран следния 

проект, финансиран от ПУДООС: 

1.Проект „ Спорт в парка – с. Пет могили“ ., 

Изграждане на открит фитнес е парка на с. Пет 

могили, озеленяване и облагородяване на 
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района. Стойност на проекта 9979,2 

3 Изготвяне на график свързан с 

почистването и озеленяването на зелените 

площи в общината и следене за неговото 

спазване 

 В територията на Община Никола Козлево се 

организира почистването и озеленяването на 

зелените площи в населените места на 

общината.  

Със Заповед № РД-58/03.02.2020 г. функциите 

по чл. 15, ал. 1 и ал. 2  от Закона за опазване на 

околната среда са възложени на кметове и 

кметските наместници на населени места.  

 

4 Повишаване на енергийната ефективност 

на общинските обекти чрез саниране на 

сградите и или инсталиране на соларни 

панели (топлоизолация, подмяна на 

дограма и на ОВ инсталации) с цел 

ограничаване на замърсяването на въздуха, 

причинено от комунално-битовото 

отопление  

Няма реализация през отчетния период. 

 

5 Подмяна на улично осветление с 

енергоспестяващи осветителни тела 

През отчетния период във всички населени 

места са подменени 200 бр. осветителни тела за 

улично осветление и 1500 м. проводници. 

6 Газифициране на населените места Няма реализация през отчетния период. 

 

Специфична цел 2: Да се подобри управлението на водите и да се развие 

инфраструктурата за водоснабдяване и отпадъчни води до 2020 г.: 

 

№ Мярка Постигнат индикатор 

1 Реконструкция на водопроводната мрежа в  

населените места. 

Няма реализация през отчетния период. 

2 Изграждане на канализационна система в  

с. Н. Козлево, с. Вълнари и с. Цани Гинчево 

Няма реализация през отчетния период. 

Населените места не отговарят на 

критериите за изграждане на 

канализационна мрежа. 

3 Възстановяване на язовири на територията на 

общината. 

С Решение № 99 по Протокол № 15 от 

11.08.2016 г. на Общински съвет Никола 

Козлево, общинските язовири са 

предоставени безвъзмездно на Общинско 

предприятие „Никола Козлево“ за 

стопанисване и управление. Към Общинско 

предприятие „Никола Козлево“ е назначен 

„Риболовен надзирател“, който контролира 

дейността.  

4 Монтаж на озонаторни станции Няма реализация през отчетния период. 

5 Закупуване и монтиране на малки 

биоразграждащи инсталации за почистване на 

отпадъчните води в обществени сгради 

(детски градини, училища, читалища, 

предприятия) 

Няма реализация през отчетния период. 

6 Възстановяване и поддържане на 

напоителните канали в общината 

Няма реализация през отчетния период. 

7 Почистване на коритото на р. Крива река – 

приток на р. Провадийска, р. Хърсовска – 

приток на р. Канагьол, р. Суха река – приток 

на р. Караман 

През отчетения период беше реализиран 

следния проект „Осигуряване 

проводимостта на речното легло на р. 

Хърсовска ., „Почистване и корекция на река 
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Хърсовска (Деребою), преминаваща през 

урбанизираната територия на с. Каравелово, 

община Никола Козлево, област Шумен”. 

Стойност на проекта 687298,76 

 

 

Специфична цел 3: Да се запази доброто състояние на почвите: 

 

№ Мярка Постигнат индикатор 

1 Осъществяване на почвен мониторинг 

относно състоянието на почвите и 

превенция на замърсявания с нитрати и 

пестициди 

Някои земеделски производители извършват 

изследвания с цел участие в мерките на ДФЗ за 

биологична земеделие. 

2 Прилагане на екологосъобразно селско 

стопанство 

Някои земеделски производители участват в 

мерките на ДФЗ на биологично земеделие. 

 

 

Специфична цел 4: Да се запази биоразнообразието на общината: 

  

№ Мярка Постигнат индикатор 

1 Картиране на биоразнообразието на 

територията на общината  

Няма реализация през отчетния период. 

2 Опазване на защитените, редките и 

екзотични видове и местообитанията по 

подходящ начин 

Със Заповед № РД-84/19.02.2020 г. е 

забранено брането добиването и продажбата 

на диворастящи застрашени растения в 

регулация, извън регулация общинска 

собственост в община Никола Козлево, с цел 

опазване на диворастящи застрашени 

защитени растения от увреждания.  

3 Въвеждане на забрана за изсичане при 

почистване на крайречна естествена 

растителност, която се явява природно 

местообитание по Приложение №1 от Закона 

за биологичното разнообразие 

Мярката е приключила реализация през 

2015г.  

4 Прецизиране на площите и бюджета за 

дейности по залесяване 

Няма реализация през отчетния период. 

5 Описание на вековните дървета в общината и 

създаване на маршрути около тях  

Няма реализация през отчетния период. 

 

 

 

Специфична цел 5: Да се оптимизират дейностите по управление на отпадъците: 

 

№ Мярка Индикатор 

1 Осъществяване на регулярен контрол върху 

строителни/други отпадъци на територията 

на общината  

През 2020 г. няма подадени сигнали или 

констатирани случаи на нерегламентирано 

изхвърляне на строителни/други отпадъци на 

територията на общината. 

2 Увеличаване количеството отпадъци 

предадени за рециклиране, което да доведе 

до намаляване количеството отпадъци 

предадени за депониране  

8 % отпадъци предадени за рециклиране.  
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Специфична цел 6: Отговорно административно управление, образование и 

информиране на местната общественост: 

 

№ Мярка Индикатор 

1 Подобряване контрола, осъществяван от 

администрацията на общината върху 

различните компоненти на околната среда 

Няма реализация през отчетния период. 

2 Популяризиране на резултатите от вече 

реализирани проекти за повишаване на 

енергийна ефективност на сгради чрез 

изготвяне и разпространяване на 

информационни материали  сред населението 

1000 бр. разпространени листовки за 

информационна кампания на общината за 

използването на възобновяеми източници на 

енергия.   

3 Информиране на обществеността за 

състоянието на компонентите на околната 

среда на местно ниво 

През 2020 г. няма установени случая на 

наднормено съдържание на нитрати в 

питейната вода. 

4 Организиране на информационни кампании 

свързани с повишаване осведомеността на 

гражданите по въпросите свързани с 

управлението на отпадъците  

Община Никола Козлево оказва съдействие 

на „БУЛЕКОПАК“ АД при 

разпространяването на специализирани 

информационни материали за разделно 

събиране на отпадъци. 

 

 По осма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 54 от 17.02.2021г.   

 Относно: Представяне на Информация за изпълнение на Общинска програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

(ОПНИЕВИБГ) на Община Никола Козлево 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената  

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

Юксел Исмаил: „Колеги, Информацията беше разгледан от водещата комисия и 

същата даде положително становище по нея.“ 

След изказването 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. № 54/17.02.2021г.“  

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

на основание чл. 21 , ал. 1 , т. 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 № 31 

 

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 2020 година. 

 

 По девета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 55 от 18.02.2021г.   

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост на община Никола Козлево през 2021 година.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената  

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

Халил Али: „Колеги, Програмата беше разгледан от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея.“ 

След изказването на председателя на водещата комисия, Председателя на Общински 

съвет даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 
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„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 55/18.02.2021г.“  

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, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 32 

 

Общински съвет Никола Козлево приема Програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в община Никола Козлево през 2021 година. 

 

 По десета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 56 от 18.02.2021г.   

Относно: Утвърждаване на разходите за командировки на Кмета на община Никола 

Козлево за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената  

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

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледан от водещата комисия и същата даде 

положително становище по нея. Тука става въпрос за разходите на Кмета за командировки 

за цялата година“ 

След изказването 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. № 56/18.02.2021г.“  

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, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 33 

 

Общинският съвет Никола Козлево утвърждана разходите за командировки на Кмета 

на община Никола Козлево в размер на 110 лева/ сто и десет лева/ за периода от 01.01.2020 

г. до 31.12.2020 г., както следва:  

 

от 26.02.2020 г. до 27.02.2020 г. София и обратно дневни            40.00 лева 

на 02.07.2020 г.                             София и обратно дневни            20.00 лева 

от 16.09.2020 г. до 17.09.2020 г. София и обратно дневни            40.00 лева 

на 25.09.2020 г                             Албена и обратно дневни           10.00 лева 

 

 По единадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 57 от 18.02.2021г.   

 Относно: Утвърждаване на разходите за командировки на Председателя на 

Общинския съвет при община Никола Козлево за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената  

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

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледан от водещата комисия и същата даде 

положително становище по нея. Тука става въпрос за разходите на Председателя на 

общински съвет за командировки за цялата година.“ 

След изказването 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. № 57/18.02.2021г.“  

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, общински съвет Никола Козлево реши:  
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РЕШЕНИЕ № 34  

 

Общинският съвет Никола Козлево утвърждана разходите за командировки на 

Председателя на Общинския съвет при община Никола Козлево в размер на 50 лева/ 

петдесет лева/ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., както следва: 

  

от 26.02.2020 г до 27.02.2020 г. до София и обратно – дневни       40.00 лева 

на 25.09.2020 г.                           до Албена и обратно – дневни      10.00 лева 

 

 По дванадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 58 от 18.02.2021г.   

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. 

 
Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената  

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледан от водещата комисия и същата даде 

положително становище по нея. Тука става въпрос за Годишния план на общината за 

пасища и мери, който се състои от 12 точки, но аз ще се спра на 10 т. където са цените 

изготвени от Кремена Желева – независим отценител, смятаме че определените суми от нея 

са добри. “ 

Джелил Ахмед: „Колеги, докладната беше разгледан от водещата комисия и същата 

даде 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. № 58/18.02.2021г.“  

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“   

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“ 

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:  

 

 

 



21 
Протокол № 5 от 25.02.2021г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 35 

 

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 2021-2022 

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. 

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. 

Имат задължение за изграждане на огради или електро пастири по реда на чл. 47м, 

ал.3, т.1 от „Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи“. 

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. 
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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 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 01.10.2021 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 – 11.00 (единадесет) лв./дка; 

над седма категория – по 9.00 (девет) 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 01.10.2021 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 – 11.00 (единадесет) лв./дка; 

 Над седма категория – по 9.00 (девет) 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. 

 

 По тринадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 59 от 18.02.2021г.   

Относно: „Реконструкция и рехабилитация на централен площад село Никола 

Козлево.“ 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената  

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

Юксел Исмаил: „Колеги, докладната беше разгледан от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея.  Искам само да обърна внимание на това че през 2011 

год. започна ремонта на площада и остана недовършен. Всички знаем кой е отговорен за 

това. Радвам се че най-накрая ще го видим довършен този площад.“ 

След изказването на председателя на водещата комисия, Председателя на Общински 

съвет даде думата на съветниците за предложения от състава на общински съвет за членове 

на комисията: 

- Халил Али предлага – Юксел Исмаил за член 
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- Нурай Реджеб предлага – Галин Георгиев за член 

- Джеват Мехмед предлага – Ахмед Ахмед за член 

„И така, колеги, след като уточниме членовете на комисията и нямате други 

предложения, моля да гласуваме Докладна записка с вх. № 59/18.02.2021г.“  

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 № 36 

 

1.Да се състави комисия, която да извърши проверка на обект „Реконструкция и 

рехабилитация на централен площад в село Никола Козлево“ по проект, извършените 

количества и изплатените такива. 

2.Ако се констатира от комисията, че извършеното СМР е по проекта, да се възложи 

ново проектиране за ремонт на останалите количества. 

3.Определя за членове на комисията следните общински съветници: 

- Юксел Сюлейман Исмаил 

- Галин Иванов Георгиев 

- Ахмед Айредин Ахмед 

 

 По четиринадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 60 от 18.02.2021г.   

Относно: Подпомагане на социално слаби домакинства в община Никола Козлево.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената  

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледан от водещата комисия и същата даде 

положително становище по нея. В тази докладна става въпрос за социално слабите 

домакинства. Знаете, че миналата година имаше брашно за всички, но тази година няма да 

е така сега ще има само за социално слаби. Правилата и критериите са ясни, така че не би 

трябвало да има проблеми.“ 

Джелил Ахмед: „Колеги, ние също разгледахме докладната и даваме положително 

становище по нея. Знаете, че откакто г-н Реджеб стана кмет на община Никола Козлево 

подобни мероприятия и подпомагане на населанието на общината стана традиция, за което 

много му благодарим.“ 

Катилиян Костадинов: „Както каза колегата г-н Али надявам се, че всичко да е добре 

уточнено, ние като комисия, разгледала докладната подкрепяме напълно кмета в това 

начинание.“ 

Юксел Исмаил: „Подкрепяме идеята и даваме положително становище.“ 

Джеват Мехмед: „Предлгам в решението да се добави и „назначените в читалищата 

също да не получат купони.“ 

След изказването на председателите на водещите комисии, Председателя на 

Общински съвет даде думата на съветниците за предложения от състава на общински съвет 

за членове на комисията: 

- Катилиян Костадинов предлага – Халил Али за член 

- Нурай Реджеб предлага – Галин Георгиев за член който дава отвот 

- Галин Георгиев предлага – Бисер Митев за член 

- Джеват Мехмед предлага – Ебазел Назиф за член 

„И така, колеги, след като уточниме членовете на комисията и нямате други 

предложения, моля да гласуваме Докладна записка с вх. № 60/18.02.2021г.“  

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 № 37 

 

1. Създава комисия в състав: трима общински съветника, кмета на съответното 

кметство (кметския наместник) и трима представители на общинската администрация.  
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Председател на комисията да бъде ресорния заместник-кмет, а заместник-председател – 

общински съветник. 
 

2. Задача на комисията: да определи домакинствата, които да получат помощ при 

спазване на следните критерии: 

2. 1. В домакинството да няма член, който е кмет, общински съветник, служител в 

общинската администрация, да е на работа в Детска градина, училище, Общинско 

предприятие „Никола Козлево“, „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД, назначени в 

народните читалища, търговец по смисъла на Търговския закон, земеделски производител, 

работещ в търговско дружество. 

2. 2. При определяне на домакинствата с предимство да се ползват тези с деца до 18 

години и пенсионери. 

 

3. След определяне на домакинствата, които да бъдат подпомогнати, комисията да 

изготви списък, който да бъде представен за утвърждаване от Общински съвет Никола 

Козлево. 

 

4. Определя за членове на комисията следните общински съветници: 

-   Халил Руфат Али 

-   Бисер Ангелов Митев 

-   Ебазел Юсуф Назиф 

 

5. Възлага на кмета на община Никола Козлево да издаде заповед, с която да назначи 

комисията. 

 

 По петнадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 63 от 24.02.2021г.   

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

управлението на едноличното търговско дружество. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената  

докладна,  даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по докладната: 

Иван Иванов: „В указаният срок за подаване на документи в деловодството на 

община Никола Козлево не постъпиха документи за участие в конкурса. Комисията за 

провеждане на конкурса единодушно взе решение да се проведе нова процедура по 

приемане на документи и допускане на кандидати за участие в конкурса. И в този срок 

нямаше желаещи и конкурса беше прекратен, като временен управител на дружеството 

остана определеният с Решение № 53 от 06.07.2020г. Мурат Кадир. Всичко това налага 

същите процедури да се повторят още веднъж, за се назначи управител на дружеството.“ 

Галин Георгиев: „Предлагам членове да са същите колеги от предния път.“ 

 „И така, колеги, след като уточнихме членовете на комисията и нямате други 

предложения, моля да гласуваме Докладна записка с вх. № 63/24.02.2021г.“  

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 № 38 

            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:  

 -  Халил Руфат Али 



25 
Протокол № 5 от 25.02.2021г. 

 -  Ебазел Юсуф Назиф 

 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. 

 

 

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

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


