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П Р О Т О К О Л 
№ 6 от 25.03.2021 г. 

 
Днес, 25.03.2021г. 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. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

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

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

Ангелов Митев.  

Колеги, днешното ни редовно заседание бе предвидено за шест 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. № 77 от 23.03.2021г. Колеги, предлагам същата да бъде включена към 

днешния ни Дневен ред. Колеги, моля да гласуваме докладна с Вх.№ 77/23.03.2021г. да 

бъде ли включена в Дневния ред.  

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

„въздържал се“ Общински съвет прие направеното предложение. 

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

1. Докладна с Вх. № 69 от 12.03.2021 год. 

2. Докладна с Вх. № 70 от 15.03.2021 год. 

3. Докладна с Вх. № 71 от 17.03.2021 год. 

4. Доклад     с Вх. № 72 от 17.03.2021 год. 

5. Докладна с Вх. № 73 от 18.03.2021 год. 

6. Докладна с Вх. № 74 от 18.03.2021 год. 

7. Докладна с Вх. № 77 от 23.03.2021 год. 

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

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения Дневен ред.   

По първа точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 69 от 12.03.2021г.   

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 2 за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Никола Козлево, приета с 

Решение № 29 по Протокол № 2 от 28.02.2008г. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна даде думата на председателите на водещите комисии за становище: 

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

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

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

Както виждате в глава втора „Местни Такси“, се създава нов Раздел VIІ „Такси за издаване 

на документи по Закона за автомобилните превози“. Това е съвсем нова услуга за нашата 

община. Тези такси ще са еднократни и дубликати на удостоверения ще се издават при 

необходимост. Следващото изменение е за ползване на тротоари, площадки, улични платна 
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и др. терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, 

витрини, за които се събира такса, която по-рано беше доста висока и непосилна за 

местните търговци. С настоящото изменение таксите за ползване на тези площи е доста 

намалена. Комисията дава положително становище по предложеното изменение и 

допълнение на Наредба № 2.“ 

Ешреф Реджеб: „Господа съветници, през изминалите години видяхме, че има много 

малки постъпления от въпросните такси, защото те са твърде високи за местните търговци. 

В малките населени места търговците няма как да заплатят тези такси, защото реално нямат 

такива приходи и поради това решихме да ги намалим.“   

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. № 69/12.03.2021г.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „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 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, чл.  21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 12, ал. 14 от Закона за автомобилните превози, при спазване 

на изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77, и чл. 79 от АПК, Общински съвет Никола Козлево 

реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 39 

 

1. Приема изменение и допълнение на Наредба № 2 за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Никола Козлево, приета с 

Решение № 29 по Протокол № 2 от 28.02.2008г., както следва: 

 

 

1.1. В глава втора, раздел ІІ „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, 

тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение“, чл. 22, ал. 3 се 

изменя както следва: 

  

Настоящата редакция на ал. 3: 

(3) За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. терени за търговска 
дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини се събира такса 
на кв. м: 
 - на ден в размер на - 1.30 лв. 
 - на месец - 30.00 лв. 

 

 Изменя се: 

 (3) „За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. терени за търговска 

дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини се събира такса, 

както следва:“ 

 1. за кв. м. - 1.30 лв. на ден.; 
 2. за регистриран обект с площ до 100 кв. м. - 30.00 лв. на месец; 
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 3. за регистриран обект с площ над 100 кв. м. – 50.00 лв. на месец. 
 

 1.2. В глава втора „Местни Такси“, се създава нов Раздел VIІ „Такси за 

издаване на документи по Закона за автомобилните превози“, със следното 

съдържание: 
 

Раздел VIІ „Такси за издаване на документи по Закона за автомобилните превози“ 

 Чл. 37а (1) За издаване на Удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства към 

удостоверението за регистрация се събират следните такси: 

 1. за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз 

на пътници — 30,00 лв.; 

 2. за включване в списъка на превозните средства към удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно 

средство — 10,00 лв.; 

 3. за издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници — 10,00 лв; 

 4. за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници — 30,00лв.” 

 (2) Срокът за извършване на услугите по т. 1, т. 3 и т. 4 е 14 дни, за бърза услуга — 7 

дни, а за експресна услуга — 24 часа, като цените се определят съгласно чл. 10, ал.4 и ал.5 

от настоящата Наредба. 

 (3) Срокът за извършване на услугата по т. 2 е 7 дни, за бърза услуга — 3 дни, а за 

експресна услуга — 24 часа, като цените се определят съгласно чл. 10, ал. 4 и ал. 5 от 

настоящата Наредба. 

 (4) Таксите по ал. 1 се заплащат при подаване на заявление. 

 

1.3. Създава нов § 25 със следния текст: 

§ 25. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 39 по Протокол № 6 

от 25.03.2021г. на Общински съвет – Никола Козлево и влиза в сила от датата на влизане в 

сила на Решението“ 

  

 3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет Никола Козлево допуска 

предварително изпълнение на решението поради защита на важни обществени интереси. 

 
По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 70 от 15.03.2021г.   

Относно: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Никола Козлево 2014 г. – 2020 г.  

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 нея.“ 

Джелил Ахмед: „Нашата комисия също разгледа докладната и даде положително 

становище по нея.“ 

Катилиян Костадинов: „Комисията разгледа внесения материал и същата дава 

положително становище.“ 

Юксел Исмаил: „Добър ден на всички присъстващи, нашата комисия също разгледа 

внесената докладна и дава 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. № 70/15.03.2021г.“  
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От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 91, ал. 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 40 

 

Одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план 

за развитие на Община Никола Козлево 2014 г. – 2020 г. за 2020 година, съгласно 

Приложение № 1.  

 

 По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 71 от 17.03.2021г.   

Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на плана за младежта за 2020 година. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

Катилиян Костадинов: „Колеги, Отчета беше разгледан от водещата комисия и 

същата даде положително становище по нея.“ 

 След изказването на г-н Костадинов, 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. № 71/17.03.2021г.“  

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

на основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и чл.15, ал.4 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 41 

 

Приема Отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на 

територията на община Никола Козлево, за 2020 година. 

  

 По четвърта точка от Дневния ред – Доклад с вх. № 72 от 17.03.2021г.   

Относно: Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в 

„Еко система – Никола Козлево“ ЕООД. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

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

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

становище по нея. Тука вече можем да кажем, че предприятието вече е попаднало в добри 

ръце. Работи се както трябва и това се вижда от печалбата за 2020г., която е в размер на 

57 605.43 лв. Виждаме също, че се спазват изискванията на Закона за счетоводството, както 

всички срокове и изисквания.“  

След изказването на председателя на водещата комисия, Председателя на Общински 

съвет даде думата на съветниците за други изказвания и въпроси по внесения доклад.  

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

вх. № 72/17.02.2021г.“  

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 42 

 

Общински съвет Никола Козлево приема представения Доклад за състоянието на 

системите за финансово управление и контрол в „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД     

с. Никола Козлево. 

 

 По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 73 от 18.03.2021г.   
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 Относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Никола Козлево за 

периода 2021-2027 г. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

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

положително становище по него. Смятам, че всичко е заложено, но във времето ако се 

наложи може и да се допълни.“   

Джелил Ахмед: „Уважаеми колеги, нашата комисия също разгледа плана и даде 

положително становище.“  

Катилиян Костадинов: „Ние също разгледахме докладната и също така аз лично 

присъствах на самото обсъждане. Искам да ви кажа, колеги, че изготвянето на Плана е 

доста трудно, иска се много работа, обикалят се селата и се анкетира населението. Аз, като 

човек на образованието видях много неща, които можем да реализираме и да допринесем за 

развитието на общината. 

Юксел Исмаил: „Колеги, ние също разгледахме внесената докладна и дадохме 

положително становище по нея.“  

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. № 73/18.03.2021г.“  

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 4, чл. 24, т. 1 от Закона за 

регионалното развитие, и чл. 21, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закон за регионалното 

развитие, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 43 

 

            1. Приема „План за интегрирано развитие на Община Никола Козлево 2021-2027 г.”. 

 2. Възлага на Кмета на Общината да представи одобреният план за интегрирано 

развитие на община Никола Козлево пред  Областния съвет за развитие Шумен, в срок до 

три месеца от неговото приемане. 

 3. Възлага на Кмета на Общината да публикува одобреният план за интегрирано 

развитие на община Никола Козлево и решението на общински съвет за неговото приемане 

на страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на 

Министерския съвет. 
 

 По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 74 от 18.03.2021г.   

 Относно: Определяне на лицензиран лесовъд за обследване на опасни дървета на 

територията на община Никола Козлево. 
 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 искам да поздравя кметовете, които са 

забелязали тези дървета и се радвам, че общинска администрация предприема нужните 

мерки преди да се случи някоя трагедия. А за самия лесовъд, нямам никакво съмнение, че 

ще изготви един точен доклад, смея да се изкажа така, понеже имам удоволствието да го 

познавам лично. Също така смятам, че няма да е лошо и републиканските пътища да се 

огледат макар, че това е работа на АПИ“  

Катилиян Костадинов: „Би било добре да се огледат и училищата понеже и по 

техните дворове има опасни дървета.“ 

Ешреф Реджеб: „Ще направим всичко каквото е нужно и възможно за да се огледат  

пътища и училища.“ 

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. № 74/18.03.2021г.“  
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От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

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

 

РЕШЕНИЕ № 44 
 

1. Определя инж. Ради Иванов – лицензиран лесовъд, който да извърши обследване 

на стари дървета в населените места в община Никола Козлево, да даде заключение относно 

тяхното състояние, да маркира дърветата, които ще подлежат на премахване и да ги кубира. 

2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да сключи договор с определеният 

лицензиран лесовъд. 
 

 По седма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 77 от 23.03.2021г.   

Относно: Отдаване под наем на приземен етаж от кметството на село Крива река с 

площ от 62.00 м
2
 (шестдесет и два квадратни метра), находящ се в УПИ XVIII в квартал 18 

по плана на село Крива река община Никола Козлево.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената  

докладна,  даде думата на  съветниците за въпроси и изказвания: 

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

Докладна записка с вх. № 77/23.03.2021г.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „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 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против и 

на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост /ЗОС/ и чл. 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НРПРУОИ, Общински съвет 

Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 45 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., като допълва приземен етаж от 

кметството на село Крива река с площ от 62.00 м
2
 (шестдесет и два квадратни метра), 

находящ се в УПИ XVIII в квартал 18 по плана на село Крива река община Никола Козлево 

в раздел II „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем“, приета с Решение № 32 от 25.02.2021 г. на Общински съвет – 

Никола Козлево. 

2. Дава съгласие за отдаване под наем на приземен етаж от кметството на село Крива 

река с площ от 62.00 м
2
 (шестдесет и два квадратни метра), находящ се в УПИ XVIII в 

квартал 18 по плана на село Крива река община Никола Козлево актуван с акт за частна 

общинска собственост № 48/16.02.1998 г. 

3. Срок за отдаване под наем 1 (една) година. 

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

5. Определя начална тръжна цена в размер на 124.00 лв. (сто двадесет и четири лева 

и 00 ст.) на месец без включен ДДС. 

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

по изпълнение на настоящото Решение. 
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Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 16:00 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


