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П Р О Т О К О Л 
№ 2 от 27.01.2022 г. 

 
Днес, 27.01.2022г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2022 година. Присъстват: 

Ешреф Реджеб кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф зам. кмет на община Никола 

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

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб и господа заместник-кметове.  Присъстват 

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

Колеги, днешното ни редовно заседание бе предвидено за шест точка, и след 

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

една Докладна с Вх. № 23 от 26.01.2022г., която предлагам да бъде включена към днешния 

дневен ред. Колеги, моля да гласуваме Докладна записка с Вх.№ 23 от 26.01.2022г. да бъде 

ли включена към дневния ред; 

От общо 13 присъстващи съветника с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така направеното предложение. 

 И така, колеги преди да продължа нататък искам да ви кажа, че поради значението 

на гласуване се налага разместване в поредността на обявения дневен ред като Докладна с 

Вх. № 17 да се разгледа като т. 3, а Докладна с Вх. № 16 да се разгледа като т. 4. Господа, 

предлагам на Вашето внимание следния Дневен ред: 

         1. Разглеждане на докладна с Вх. № 12/18.01.2022 год. 

         2. Разглеждане на докладна с Вх. № 15/19.01.2022 год. 

         3. Разглеждане на докладна с Вх. № 17/20.01.2022 год. 

         4. Разглеждане на докладна с Вх. № 16/20.01.2022 год. 

         5. Разглеждане на докладна с Вх. № 18/20.01.2022 год. 

         6. Разглеждане на докладна с Вх. № 19/20.01.2022 год. 

         7. Разглеждане на Докладна с Вх. № 23/26.01.2022 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. № 04 от 07.01.2022г.   

Относно: Предоставяне общинско имущество на Общиско предприятие „Никола 

Козлево“ за срок до 31.12.2022г. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия Халил Али: 

Халил Али: „Добър ден на всички присъстващи. Колеги, в тази докладна става 

въпрос за предоставяне на общинско имущество за ползване от Общинско предприятие 

„Никола Козлево“ за срок от една година. Известно ви е на всички, че тази докладна я 

гласуваме всяка година, и тука искам да попитам  може ли да се отдаде имуществото за по- 

дълък срок и правена ли е инвентаризация“ 
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Иван Иванов: „Не може да се отдаде за по-дълъг срок. Да, инвентаризация е 

правена.“ 

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. № 12/18.01.2022г.“  

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 Мтев -                                   „за“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ЗОС и 

чл. 3, ал. 9 от Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински 

предприятия на територията на Община Никола Козлево, Общински съвет Никола Козлево 

реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Общински съвет Никола Козлево предоставя на Общинско предприятие „Никола Козлево” 

за срок до 31.12.2022 год. следното имущество: 
 

№ по 

ред 

Наименование 

1. Компютърна конфигурация – компютър, монитор, мишка и клавиатура 

2. Моторен трион с дълго рамо 

3. Товарен автомобил, марка ИВЕКО ДЕЙЛИ 50 Ц 11 – Фургон с автовишка с  

регистрационен номер Н 84 68 ВВ 

4. Камион за смет, марка SEDDON ATKINSON с регистрационен номер H 30 49 BA 

5.  Едноетажна масивна сграда „Пътен кантон” със застроена площ от 70 кв.м., дворно 

място със застроена и незастроена площ от 1869 кв.м., находящо се в с. Никола 

Козлево, УПИ I, кв. 76 – частна общинска собственост описана в акт № 2273 от 

07.10.2014 год. 

6. Мултифункционално устройство за печат 

7. Товарен автомобил, марка Форд Транзит с регистрационен № Н 1454 ВС 

8. Товарен автомобил, марка Форд Транзит с регистрационен № Н 3187 ВС 

9. Специален автомобил, марка МАН ТГМ /камион за смет/ с регистрационен номер 

Н0425ВХ 

10. Приземен етаж на административна сграда „Младежки дом“, с местонахождение: с. 

Никола Козлево, обл. Шумен, Квартал 42, парцел VII – публична общинска 

собственост, описана в Акт № 156 от 13.03.2006 г.  

11. Лек автомобил Peugeot PARTNER NEW FRG LONG 1.6 BlueHDI 100, Шаси No: 

VF37EBHY6JJ601517, Двигател No: 10JBHB3277024 

12. Маш. коса STIHL FS 55 – 11 бр. Сериен номер: 

815736748 

815736726 

815959110 

815736738 
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815959117 

815736730 

815959126 

815959113 

815736728 

815736737 

815736727 

13. Маш. Коса STIHL FS 131 – 1 бр. Сериен номер: 

516687876 

14. Маш. Трион STIHL MS 362 – 1 бр. Сериен номер: 

185579989 

15. Маш. Трион STIHL MS 251 – 3 бр. Сериен номер: 

815650744 

815650611 

815650609 

16. Маш. Свредел STIHL ВТ 131 – 1 бр. Сериен номер: 

517325144 

17. Клонорез STIHL HT 103 – 1 бр. Сериен номер: 

516314416 

18. Мотофреза WM 500,WM900M-3 – 1 бр. Сериен номер: 

WM 500-3 

19. Снегорин TEXAS 617 TGE – 1 бр. Сериен номер: 

201301933 

20. Фризер съхранение на замразени храни: Марка: 

SNAIGE, Модел: F 27SM-T10002 A++ - 2 бр. 

Сериен номер: 

314012 

312741 

21. Хладилник плюсов /0-4℃/:  Марка: LIEBHERR, 

Модел: К-3130 – 3 бр. 

Сериен номер: 

505229654, 

505229883 

505230056 

22. Професионална картофобелачка:  Марка: ROGA, 

Модел: PL10 – 1 бр. 

Сериен номер: 

160036 

23. Професионална зеленчукорезачка:  Марка: 

Haisland.  Модел: HLC – 300 – 1 бр. 

Сериен номер: 

NSL05171216-021 

24. Професионална скара:  Марка: INOXIT, Модел: 

СЕТ63 – 1 бр. 

Сериен номер: 

630207 

25. Конвектомат фурна: Марка: PRIMAX, Модел: 

EUE-910-HS – 1 бр. 

Сериен номер: 

131025001 

26.  Електрически котлони плочи:  Марка: INOXIT, 

Модел: EK07425 – 1 бр. 

Сериен номер: 

07425001 

27. Фритюрник двоен:  Марка: Berto`s, Модел: E6F10-

6BS – 1 бр. 

Сериен номер: 

BS21801561 

28. Съдомиялна машина:  Марка: BEKO, Модел: DFN 

26420 X – 1 бр. 

Сериен номер: 

18-505826-09 

29. Аспиратор:  Марка: Decorini, Модел: 4000.07 – 4 

бр. 

Сериен номер: 

18.07.00028 

18.07.00119 

999900214 

999900346 

30. Бойлер:  Марка: Елдом, Модел: WV08039 – 2 бр. Сериен номер: 

0200595447,  

0200595445 

31. Климатик:  Марка: Finlux, Модел: FDCI-

18LK46GFH – 3 бр. 

Сериен номер: 

ZS1804311015, 

ZS1804311029 

ZS1804311467 

32. Пералня със сушилня:  Марка: Indesit, Модел: 

EWDE 71280 W EU – 1 бр. 

Сериен номер: 

859990888290 

33. Блендер:  Марка: Phillips, Модел:  HR3556/00 – 1 Сериен номер: 
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По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 15 от 19.01.2022г.   

 Относно: Приемане на „Общинска програма за опазване на околната среда за 

периода 2021-2027 г.“ на община Никола Козлево. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна, даде думата на  председателите на комисиите: 

 Халил Али: „Колеги, тука става въпрос за отменянето на Програма с период 2015 – 

2020г и приемане на Общинска програма за опазване на околната среда с период 2021 – 

2027г. Също така искам да кажа господа, че това е отворена прогама и в същата може да се 

правят корекции и допълнения по всяко време.“ 

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

положително становище по нея.“ 

 Катилиян Костадинов: „Господ,а много добри решения и идеи са заложени в 

програмата и имайки предвид колко е хубава нашата природа,  надявам се всичко да е 

наред в изпълнението на Общинската програма за опазване на оконата среда.“ 

 Юксел Исмаил: „Колеги, нашата комисия също разгледа внесената докладна и даде 

положително становище по нея. Това, което е залегнато, надявам се да го изпълним без 

проблеми.“ 

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. № 15/19.01.2022г.“  

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 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 1 и ал. 4 от ЗООС, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 4 

бр. 18335 

34. Електронна везна:  Марка: Eликом,     

Модел: SI-10 E 150 400*500 mm – 1 бр. 

Сериен номер: 

HL183052 

35. Електронна везна:  Марка: Eликом.    

Модел: ELVplus 3/6PK – 3 бр. 

Сериен номер: 

057049  

057051 

057050 

36. Миксер:  Марка: DMS, Модел: KM – 1 бр. Сериен номер: 

17-DMS-0283 

37. Стелаж съхранение на сухи хранителни продукти с 4 рафта: 2500/600/1800 – 1 бр. 

38. Стелаж съхранение на сухи хранителни продукти с 4 рафта: 1000/600/1800 – 1 бр. 

39. Работна маса със заден борд 50 мм и с два умивални басейна: 2000/700/900 – 1 бр. 

40. Работна маса със заден борд 50 мм и с един умивален басейн: 1400/700/900 – 1 бр. 

41. Работна маса със заден борд 50 мм и с два умивални басейна: 2000/600/850 – 1 бр. 

42. Работна маса островна без заден борд: 2600/700/600 – 1 бр. 

43. Шкаф островен с плъзгащи врати: 1000/700/900 – 1 бр. 

44. Шкаф островен с плъзгащи врати: 2000/700/900 – 1 бр. 

45. Шкаф с отварящи врати: 1000/750/ 1800 – 1 бр. 

46. Работна маса островна без заден борд: 2500/700/900 – 2 бр. 

47. Стелаж на 4 нива: 1500/900/ 1800 – 2 бр. 

48. Работна маса със заден борд 50 мм и с два умивални басейна: 2000/600/900 – 1 бр. 

49. Работна маса със заден борд 50 мм и с един умивален басейн: 1850/600/900 – 1 бр.  

50. Шкаф островен с отварящи врати: 1000/750/900 – 1 бр. 

51. Трикрил гардероб: 1200/500/1900 – 1 бр. 

52. Шкаф за съхранение: 900/500/ 1900 – 1 бр. 

53. Бюро: 1200/600/ 750 – 2 бр. 

54. Маса: 1000/ 1000/700 – 4 бр. 

55. Стол посетителски – 20 бр. 

56. Офис стол – 2 бр. 
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1. Общински съвет Никола Козлево отменя „Общинска програма за опазване на 

околната среда за периода 2015-2020 г.“ на община Никола Козлево. 
 

2. Общински съвет Никола Козлево приема „Общинска програма за опазване на 

околната среда за периода 2021-2027 г.“ на община Никола Козлево. 
 

3. Възлага на Кмета на oбщината последващите, съгласно закона действия. 

 

По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 17 от 20.01.2022г.   

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното 

управление по видове и категории обекти в община Никола Козлево за 2021 г. по реда на  

чл. 66а от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия Халил Али: 

Халил Али: Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положителна 

становище по нея и в тази докладна става въпрос за общинска собственост и там всичко е 

изпълнено. Средствата за наем на земеделска земя, които не са внесени до края на 

календарната 2021 г. са внесени в началото на 2022 г.“ 

Иван Иванов: „Господа от тези 1805 лв., които са разходи 1500 лв. бяха за 

закупуване на парцел към гробищния парк в с. Хърсово и 305 лв. за учредявянето на право 

на преминаване праз държавен поземлен имот във връзка с Допълнителното 

водоснабдяване на с. Църквица. По приходите имаме преизпълнение от около 2000 лв. 

също така и лихви, които са платени от хората за закъснели плащания на наеми на 

земеделски земи.“ 

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. № 17/20.01.2022г.“  

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 Мтев -                                   „за“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

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

на основание чл. 66а от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл. 2, ал. 4 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 

21, ал. 1, т. 8, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове и категории обекти в община Никола Козлево през 2021 

година. 

2. Приема приходите, както следва: 
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2.1. Имоти и части от имоти в регулация, жилища, терени и помещения, предвидени 

за отдаване под наем – 35 020.13 лв. 

2.2. Земеделски земи, отдадени под наем за срок от четири стопански години – 

Приложение № 1 от Годишната програма – 374 603.51 лв. 

2.3. Земеделски земи, отдадени под наем за срок от четири стопански години, 

собственост на закрити училища, читалища и училища без училищни настоятелства – 

Приложение № 2 от Годишната програма – 126 326.99 лв. 

2.4. Земеделски земи, отдадени под наем и аренда за срок от пет стопански години – 

Приложение № 3 от Годишната програма – 229 539.54 лв. 

2.5. Имоти от Общински поземлен фонд, които са отдадени под наем за срок от 10 

стопански години – Приложение № 4 от Годишната програма – 18 663.71 лв. 

2.6. Имоти от Общински поземлен фонд, които са отдадени под наем за срок от 25 

стопански години – Приложение № 5 от Годишната програма – 11 886.44 лв. 

2.7. Пасища и мери, разпределени по реда на чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ за срок 

от пет стопански години – Приложение № 6 от Годишната програма – 40 418.18 лв. 

2.8. Пасища и мери, които бяха разпределени по реда на чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от 

ЗСПЗЗ за срок от пет стопански години и обявени на търг по реда на чл 37и ал. 13 от ЗСПЗЗ 

за една стопанска година – Приложение № 7 от Годишната програма – 30 600.04 лв. 

2.9. Полски пътища по реда на чл. 37в ал. 16 от Закон за собствеността и ползването 

на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, които са отдадени под наем за срок от една стопанска година – 

Приложение № 8 от Годишната програма – 64 754.49 лв. 

2.10. Имоти от Общински поземлен фонд, които са отдадени под аренда – 

Приложение № 9 от Годишната програма – 46 550.07 лв. 

2.11. Имоти, отдадени под наем за срок от 1 година – 22 825.43 лв. 

2.12. Приходи от лихви към наем земя и имущество – 4911.92 лв. 

2.13. Приходи, постъпили от стари задължения – 6676.45 лв. 

2.14. Приходи от задържани внесени депозити /отказване на сключване на договор за 

аренда/ – 784.69 лв.  

2.15. Приходи от продажба на недвижими имоти и МПС по реда на чл. 35 от ЗОС – 

17 551.03 лв. 

2.16. Приходи от продажба по реда на чл. 36 от ЗОС – 13 330.00 лв. 

2.17. Приходи от административни услуги – 30 350.00 лв. 

2.18. Приходи от технически услуги – 26 652.50 лв. 

3. Приема разходите, както следва: 

3.1. Придобиване на недвижим имот – 1500.00 лв. 

3.2. Учредяване на сервитут върху имот от ДПФ – 305.15 лв. 

 

Джелил Атавула Ахмед заяви, че трябва да напусне заседанието поради неотложни 

служебни ангажименти и помоли да бъде освободен. 

 

По четвърта точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 16 от 20.01.2022г.   

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

собственост на община Никола Козлево през 2022 година. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия Халил Али: 

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

становище по нея.“ 

След изказването на председатела 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. № 16/20.01.2022г.“  

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 и ал.2  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС,   общински съвет 

Никола Козлево реши:  
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РЕШЕНИЕ № 6 

 

Общински съвет Никола Козлево приема Програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в община Никола Козлево през 2022 година.  

 

По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 18 от 20.01.2022г.   

Относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ в село Никола Козлево 

и село Вълнари.  

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия Халил Али: 

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

становище по нея. Тука става въпрос за имоти, общинска собственост, които се намират в 

землището на с. Вълнари и са общо 7 на брой.“ 

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. № 18/20.01.2022г.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Мтев -                                   „за“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската 

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

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Никола Козлево 

реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

1. Упълномощава Кмета на общината да възложи на лицензиран оценител да изготви 

пазарна оценка на следните недвижими имоти:  

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV – общ. /четиринадесет/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ 900.00
м2 

/деветстотин квадратни метра/ по одобреният 

регулационен план на село Вълнари, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2469 от 

22.08.2018 г. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – общ. /шест/ от квартал 45 /четиридесет и 

пет/ с площ 1220.00
м2 

/хиляда двеста и двадесет квадратни метра/ по одобреният 

регулационен план на село Вълнари, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 710 от 

04.07.2011 г. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII – общ. /седемнадесет/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ 899.00
м2 

/осемстотин деветдесет и девет квадратни метра/ по 

одобреният регулационен план на село Вълнари, община Никола Козлево, актуван с АЧОС 

№ 2472 от 22.08.2018 г. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVIII – общ. /осемнадесет/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ 900.00
м2 

/деветстотин квадратни метра/ по одобреният 
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регулационен план на село Вълнари, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2473 от 

22.08.2018 г. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – „За производствена складова база“ в 

квартал 4 /четири/ с площ 21295.00
м2 

/двадесет и една хиляди двеста деветдесет и пет 

квадратни метра/ по одобреният регулационен план на село Никола Козлево, община 

Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2483 от 03.07.2020 г. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – „За производствена складова база“ в квартал 

4 /четири/ с площ 2068.00
м2 

/две хиляди шестдесет и осем квадратни метра/ по одобреният 

регулационен план на село Никола Козлево, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 

2482 от 03.07.2020 г. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – „За производствена складова база“ в 

квартал 4 /четири/ с площ 4255.00
м2 

/четири хиляди двеста петдесет и пет квадратни метра/ 

по одобреният регулационен план на село Никола Козлево, община Никола Козлево, 

актуван с АЧОС № 2481 от 03.07.2020 г. 

 

По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 19 от 20.01.2022г.   

Относно: Отдаване под наем на урегулиран поземлен имот с площ от 2200.00 м
2
 /две 

хиляди и двеста квадратни метра/, находящ се в УПИ I – 23 от квартал 11 по плана на село 

Каравелово, община Никола Козлево. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна, даде думата на  председателя на водещата комисия Халил Али: 

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

становище по нея. Явно има интерес към имота и поради това няма пречка за отдаването 

му. Виждате срока е ясен, начина на отдаване също и началната тръжна цена. Само искам 

да отбележа и да се коригира – допусната е техническа грешка в т. 4 от предложение, като е 

изписано на месец вместо на година без включен ДДС .“ 

След изказването на председатела 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. № 19/20.01.2022г.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Мтев -                                   „за“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

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

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

собственост /ЗОС/ и чл. 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от НРПРУОИ, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 8 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на урегулиран поземлен имот с площ от 

2200.00 м
2
 /две хиляди и двеста квадратни метра/, находящ се в УПИ I – 23 от квартал 11 по 

плана на село Каравелово община Никола Козлево. 

2. Срок за отдаване под наем 5 /пет/ години. 

3. Определя метод на отдаване под наем – публичен търг с явно наддаване. 
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4. Определя начална тръжна цена в размер на 250.00 лв. /двеста и петдесет лева и 00 

ст./ на година без включен ДДС. 

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

по изпълнение на настоящото Решение. 

 

По седма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 23 от 26.01.2022г.   

Относно: Поправка на техническа грешка в текста на Решение № 108 по Протокол № 16 от 

30.09.2021г. и Решение № 125 по Протокол № 19 от 25.11.2021г. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  съветниците за въпроси и изказвания: 

Иван Иванов: „При набиране на текста на двете Докладни записки по протокол 16 и 

по протокол 19 са допуснати технически грешки, както следва: 

1. За ремонта на ул. „Дружба“ в с. Църквица е взета предвид стойността на ремонта с 

включен ДДС – 199 522 лв., а е следвало да бъде изписана стойността без включен ДДС, 

която е 166 268 лв. 

2. За ремонта на ул. „Н. Вапцаров“ в с. Пет могили е изписана стойност на ремонта 

сумата от 74 4219 лв., следва да се изпише 74 419 лв.“ 

След изказването на Иван Иванов, Председателя на Общински съвет даде думата на 

съветниците за допълнителни изказвания по докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 23/26.01.2022г.“  

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 № 9 

 

Да бъде извършена поправка на техническа грешка в текста на Решение № 108 по 

Протокол № 16 от 30.09.2021г. и Решение № 125 по Протокол № 19 от 25.11.2021г., както 

следва:  

1. В т.1.1.3. от двете решения да се чете:  

- ул. „Дружба“ с дължина 742 м, стойност на ремонта – 166 268 лв. 

2. В т. 1.1.6. от двете решения да се чете: 

- ул. „Н. Вапцаров“ с дължина 280 м, стойност на ремонта – 74 419 лв. 

 

 

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

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Юмерова) 


