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П Р О Т О К О Л 
№ 4 от 31.03.2022 г. 

 
Днес, 31.03.2022г. 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, Петър Димитров – 

Секретар на Никола Козлево, Янка Минчева – Директор дирекция „ФСД и АО“ и кметове 

на кметства по населени места. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, господа заместник-кметове, г-н Димитров, 

г-жа Минчева, дами и господа кметове на кметства.  Присъстват 13 от 13 съветника, има 

кворум и мога да открия заседанието.  

Колеги, днешното ни редовно заседание бе предвидено за седем точки. След 

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

една  Докладна записка с Вх. № 54 от 29.03.2022г., която моля да бъде включена към 

днешния дневен ред. Колеги, моля да гласуваме Докладна записка с Вх. № 54 от 

29.03.2022г., 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. 

 Господа, предлагам на Вашето внимание следния Дневен ред: 

         1. Разглеждане на Докладна с Вх. № 45/10.03.2022 год. 

         2. Разглеждане на Докладна с Вх. № 47/22.03.2022 год. 

         3. Разглеждане на Докладна с Вх. № 48/23.03.2022 год. 

         4. Разглеждане на Докладна с Вх. № 49/23.03.2022 год. 

         5. Разглеждане на Докладна с Вх. № 50/23.03.2022 год. 

         6. Разглеждане на Докладна с Вх. № 51/24.03.2022 год. 

         7. Разглеждане на Докладна с Вх. № 52/24.03.2022 год. 

         8. Разглеждане на Докладна с Вх. № 54/29.03.2022 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 записка с Вх. № 45 от 10.03.2022г.   

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – 

частна общинска собственост за пощенски услуги за нуждите на населението на основание 

чл. 14, ал.6 и чл. 30 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ). 

           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, комисията разгледа внесената 

докладна и даде положително становище по нея. Колеги, в тази докладна става въпрос за 
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помещение в с. Ружица за предоставяне на пощенски услуги. Същото помещение ще бъде 

отдадено без търг на утвърдените наемни цени на месец.“ 

След изказването на г-н Али, 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. № 45/10.03.2022г.“  

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 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 30 от Закона 

за пощенските услуги, и във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Никола Козлево 

реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 19 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2022 г., като допълва помещение (стая) с площ 

23,28 м
2,

 находящо се в северозападната част в сградата на Кметство Ружица с адрес:           

с. Ружица, ул. „Хан Аспарух“ № 31, снабден с АЧОС № 73/29.06.1998г. в Раздел II 

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

предоставяне под наем“, приета с Решение № 6 по Протокол № 2 от 27.01.2022 г. на 

Общински съвет – Никола Козлево. 

2. Дава съгласие да се отдаде под наем помещение /стая/ с площ 23,28 м2
, находящо 

се в северозападната част в сградата на Кметство Ружица с адрес: с. Ружица, ул. „Хан 

Аспарух“ № 31, снабден с АЧОС № 73/29.06.1998 г. 

3. На основание чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 30 от Закона 

за пощенските услуги отдаването под наем да се извърши без провеждане на търг или 

конкурс. 

4. Определя месечна наемна цена в размер на 46.56 лв. (четиридесет и шест лева и 

56 ст.) без включен ДДС, съгласно Решение № 139 по Протокол № 20 от 23.12.2021 г. 

5. Определя срок за отдаване под наем 3 (три) години. 

6. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да сключи договор за наем за срок от 

3 (три) години, с „Български пощи“ ЕАД Регионално управление „Североизточен 

район“ гр. Варна, ЕИК/Булстат 1213961230030, седалище и адрес на управление:              

гр. Варна, бул. „Съборни“ № 42. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. № 47 от 22.03.2022г.   

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Никола Козлево и 

неговите комисии за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021 година. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна, и даде думата на  председателите на водещите комисии: 
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 Халил Али: „Колеги, комисията разледа внесената докладна и същата даде 

положително становище по нея. Тука става въпрос за нашата работа за изминалата 2021 

година, както е отразено в отчета. Виждате брой заседания, решения и присъствие.“ 

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

положително становище по нея.“ 

 Катилиян Костадинов: „Господа, добър ден на всички! Нашата комисия също 

разгледа внесената докладна и даде положително становище по нея. Смятам, че всичко е 

конкретно упоменато и отчетено“ 

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

даде 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. № 47/22.03.2022г.“  

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

на основание чл. 27, ал. 6 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

Общински съвет – Никола Козлево приема Отчета за дейността на Общински съвет – 

Никола Козлево и неговите комисии за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 година. 

  

По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 48 от 23.03.2022г.   

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Общинско 

предприятие „Никола Козлево“ към 31.12.2021 год. 

 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, 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. № 48/23.03.2022г.“  

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. 6 от ЗМСМА, чл. 15, от Правилника за организацията, 

устройството и дейността на Общинско предприятие ,,Никола Козлево“, Общински съвет 

Никола Козлево реши:  
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РЕШЕНИЕ № 21 

 

Информация за касовото изпълнение на бюджета на Общинско предприятие 

„Никола Козлево“ към 31.12.2021 год.  

 

По четвърта точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 49 от 23.03.2022г.   

Относно: Допълнение към Решение № 17 по Протокол № 3/24.02.2022 г., в частта на 

т. 1, относно определяне размера и местоположението на пасища, мери и ливади от 

Общински поземлен фонд Никола Козлево, съгласно Приложение № 1 и № 2  за общо и 

индивидуално ползване. 

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 допълване на наше предходно решение поради 

прекратени договори поради неизпълнение на условията по тях. “ 

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. № 49/23.03.2022г.“  

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 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост 

и чл. 37о, ал. 1, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински 

съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 22 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2022 г. в раздел II „Описание на имотите, които 

Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем“, приета с Решение № 6 

по Протокол № 2 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Никола Козлево като допълва 

поземлените имоти с идентификатор, както следва: 

- Поземлен имот 10330.10.28 по КККР на село Векилски, местност „Мерата“, 

категория 2, НТП – пасище, площ 46299 кв. м., номер по предходен план 010028; 

- Поземлен имот 10330.10.29 по КККР на село Векилски, местност „Мерата“, 

категория 2, НТП – пасище, площ 54357 кв. м., номер по предходен план 010029; 

- Поземлен имот 56071.48.326 по КККР на село Пет могили, местност „Топраклък“, 

категория 3, НТП – пасище, площ 5630 кв. м., номер по предходен план 000315; 

- Поземлен имот 56071.48.325 по КККР на село Пет могили, местност „Топраклък“, 

категория 3, НТП – пасище, площ 1892 кв. м., номер по предходен план 000316; 
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- Поземлен имот 78656.16.52 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 84192 кв. м., номер по предходен план 000028; 

- Поземлен имот 78656.17.65 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 27532 кв. м., номер по предходен план 000029; 

- Поземлен имот 78656.17.63 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 21574 кв. м., номер по предходен план 000030; 

- Поземлен имот 78656.17.59 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 68533 кв. м., номер по предходен план 000031; 

- Поземлен имот 78656.10.93 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 23000 кв. м., номер по предходен план 000039; 

- Поземлен имот 78656.12.62 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 31658 кв. м., номер по предходен план 000055; 

- Поземлен имот 78656.16.49 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 38852 кв. м., номер по предходен план 000004; 

- Поземлен имот 78656.12.66 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 4377 кв. м., номер по предходен план 000011; 

- Поземлен имот 78656.19.42 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 7615 кв. м., номер по предходен план 000042; 

- Поземлен имот 78656.23.153 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 176518 кв. м., номер по предходен план 000153; 

- Поземлен имот 39760.10.163 по КККР на село Крива река, местност „-------“, 

категория 9, НТП – пасище, площ 15066 кв. м., номер по предходен план 000163; 

- Поземлен имот 39760.31.198 по КККР на село Крива река, местност „-------“, 

категория 9, НТП – пасище, площ 118457 кв. м., номер по предходен план 000198; 

2. Допълва Приложение № 1 (Поземлени имоти от ОПФ Никола Козлево за 

индивидуално ползване) като добавя следните поземлени имоти с идентификатор, както 

следва: 

- Поземлен имот 10330.10.28 по КККР на село Векилски, местност „Мерата“, 

категория 2, НТП – пасище, площ 46299 кв. м., номер по предходен план 010028; 

- Поземлен имот 10330.10.29 по КККР на село Векилски, местност „Мерата“, 

категория 2, НТП – пасище, площ 54357 кв. м., номер по предходен план 010029; 

- Поземлен имот 56071.48.326 по КККР на село Пет могили, местност „Топраклък“, 

категория 3, НТП – пасище, площ 5630 кв. м., номер по предходен план 000315; 

- Поземлен имот 56071.48.325 по КККР на село Пет могили, местност „Топраклък“, 

категория 3, НТП – пасище, площ 1892 кв. м., номер по предходен план 000316; 

- Поземлен имот 78656.16.52 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 84192 кв. м., номер по предходен план 000028; 

- Поземлен имот 78656.17.65 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 27532 кв. м., номер по предходен план 000029; 

- Поземлен имот 78656.17.63 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 21574 кв. м., номер по предходен план 000030; 

- Поземлен имот 78656.17.59 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 68533 кв. м., номер по предходен план 000031; 

- Поземлен имот 78656.10.93 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 23000 кв. м., номер по предходен план 000039; 

- Поземлен имот 78656.12.62 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 31658 кв. м., номер по предходен план 000055; 

- Поземлен имот 78656.16.49 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 38852 кв. м., номер по предходен план 000004; 

- Поземлен имот 78656.12.66 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 4377 кв. м., номер по предходен план 000011; 

- Поземлен имот 78656.19.42 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 7615 кв. м., номер по предходен план 000042; 
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- Поземлен имот 78656.23.153 по КККР на село Църквица, местност „-------“, 

категория 8, НТП – пасище, площ 176518 кв. м., номер по предходен план 000153; 

- Поземлен имот 39760.10.163 по КККР на село Крива река, местност „-------“, 

категория 9, НТП – пасище, площ 15066 кв. м., номер по предходен план 000163; 

- Поземлен имот 39760.31.198 по КККР на село Крива река, местност „-------“, 

категория 9, НТП – пасище, площ 118457 кв. м., номер по предходен план 000198; 

 

По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 50 от 23.03.2022г.   

Относно: Предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска собственост, 

за временно и безвъзмездно управление на Областна дирекция на МВР – Шумен, за 

нуждите на Участък Никола Козлево при РУ Каолиново. 

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. № 50/23.03.2022г.“  

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 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 12, ал. 3 от 

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,   
общински съвет Никола Козлево реши:  

 

 

РЕШЕНИЕ № 23 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2022 г. 

2. Предоставя на Областна дирекция МВР-Шумен, Булстат BG 129009991, адрес: 

гр. Шумен, ул. „Сан Стефано“ № 2, представлявана от ст. комисар Георги Петров 

Гендов – Директор на ОДМВР – Шумен безвъзмездно право на управление за срок от 10 

(десет) години върху част от недвижим имот, а именно стая № 4 – отдясно на коридора с 

площ 16.00 кв. м., стая № 5 – отдясно на коридора с площ 19.00 кв. м., стая № 3 – отляво 

на коридора с площ 24.50 кв. м. и стая № 2 – отдясно на коридора с площ от 16.00 кв. м. на 

1
-ви

 етаж от двуетажната масивна сграда – Младежки дом, находящ се в УПИ VII, квартал 

42 по плана на село Никола Козлево, снабден с АПОС № 156/13.03.2006 г. 

3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да сключи договор с Областна 

дирекция МВР-Шумен, Булстат BG 129009991, адрес: гр. Шумен, ул. „Сан Стефано“    

№ 2, представлявана от ст. комисар Георги Петров Гендов – Директор на ОДМВР – 
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Шумен за предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот, 

а именно стая № 4 – отдясно на коридора с площ 16.00 кв. м., стая № 5 – отдясно на 

коридора с площ 19.00 кв. м., стая № 3 – отляво на коридора с площ 24.50 кв. м. и стая № 2 

– отдясно на коридора с площ от 16.00 кв. м. на 1
-ви

 етаж от двуетажната масивна сграда – 

Младежки дом, находящ се в УПИ VII, квартал 42 по плана на село Никола Козлево, 

снабден с АПОС № 156/13.03.2006 г. за срок от 10 (десет) години, при условията, 

описани в представения проектодоговор. 
 

По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 51 от 24.03.2022г.   

Относно: Приемане бюджета на община Никола Козлево за 2022 год. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии: 

Халил Али: „Колеги, тази докладна бе разгледана от всички комисии в присъствието 

на г-жа Минчева понеже става въпрос за Бюджет 2022 тодина на община Никола Козлево. 

Ние като комисия даваме положително становище по нея и смятаме, че заложеното в 

бюджета е реалистично, изпълнимо и добре балансирано.“ 

Джелил Ахмед: „Нашата комисия, след като разгледа внесената докладна, даде 

положително становище по нея.“ 

Катилиян Костадинов: „Дами и господа, нашата комисия също излезе с положително 

становище по внесения материал и макар малко късно Бюджет 2022г. е добре оформен и 

разпределен, вече остава да балансираме нещата до юли месец така, че това малко 

закъснение да не ни създаде пречки.“ 

Юксел Исмаил: „Колеги и присъстващи, ние също подкрепяме Бюджет 2022г. на 

община Никола Козлево и се надяваме на едно добро изпълнение.“ 

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. № 51/24.03.2022г.“  

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. 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 № 31 на Министерския съвет от 17.03.2022 г. за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2022 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, Общински съвет 

Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 24 

 

1. Приема бюджета на Община Никола Козлево за 2022 год., както следва: 
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1.1. По приходите  в размер на 13 885 410 лв. /съгласно Приложение № 1-А;1-Б и 

1-В/ 

 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 238 374 лв., 

Приложение №1-А/ в т. ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 692 512 лв. 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2021 год. в размер на 545 862 лв., разпределен съгласно 

(Приложение № 1) 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 647 036 лв., в т. ч.: /Приложение 

№ 1-Б/ 

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 257 400 лв.; 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер 1 532 000 лв. 

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 887 700 лв.;  

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 573 

900 лв. 

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

1.1.2.6. Предоставени трансфери § 61 02 със знак (-)., 4 923 лв. за „МБАЛ – Шумен“ 

АД за основен ремонт на лечебното заведение. 

1.2.2.7. Получени трансфери § 63 01 170 042 лв. 

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми м/ду бюджет и извънбюджетна сметка § 76 00 

със знас /-/ -3 900 лева 

1.1.2.9. Получен дългосрочен заем от банки в страната – 3 000 000 лв. 

1.1.2.10. Преходен остатък от 2021 год. в размер на 1 158 717 лв. (Приложение № 1) 

 

1.2. По разходите в размер на 13 885 410 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 6 238 374 лв. /Приложение № 2-

А/ 

1.2.2. За местни дейности в размер на 7 275 262 лв. /Приложение № 2-Б/ 

1.2.3. За дофинансиране в размер на 371 774 лв. /Приложение № 2-В/ 

 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа 

в размер на 745 120 лв. 

1.3.1. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък в 

делегираните от държавата дейности, съгласно /Приложение №2/ 

2. Приема Програма за капиталовите разходи за 2022 год. в размер на 5 621 771 

лв., съгласно Приложение № 3 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2022г. 

в размер на 573 900 лв. 

 2.2. Одобрява разпределението на остатъка от целеви средства за капиталови 

разходи от 2021 г. в размер на 352 166 лв. 

2.3. Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени приходи в 

размер на 3 727 567 лв. 

2.4 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от ДФ „Земеделие“ в размер 

на 1 041 612 лв. 

 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 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 2022 г., съгласно 

Приложение № 8 
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4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1. Членски внос : 

- в дейност 2122 „Общинска администрация“ –  3 500 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 – 1 800 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 - 210 350 лв.,  

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 – 42 000 лв., както следва: 

4.5.1. за „Футболен клуб -Община Никола Козлево” – 13 000 лв.  

4.5.2. за „Футболен клуб Устрем 2020- Пет могили“ – 26 000 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 11 130 лв. в т. ч.: 

- Общинска администрация – 7 430 лв. 

- Общински съвет -  3 700 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 – 16 000 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 2022 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. 

 

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. 
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8. Утвърждава числеността, щатния и извънщатен персонал на Общинско 

предприятие  „Никола Козлево-73 щата. 

9. Утвърждава бюджета по дейности на Общинско предприятие  „Никола Козлево – 

73 щата. 

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

съюз, съгласно Приложение № 9 

11. Приема информация за План-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и 

такси (ЗМДТ) за 2022 г. Приложение № 1 

 

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

Никола Козлево, както следва: 

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

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

12.3. ОУ „Христо Ботев“ с. Църквица – ВРБК 

12.4. ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Пет могили – ВРБК 

12.5. НУ „Борис Първи“ с. Крива река – ВРБК 

12.6. Общинско предприятие „Никола Козлево“ – ВРБК 

 

13. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

 13.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 357 563 лв. 

 13.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2022 г. в размер на  

126 598 лв. 

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

2022 г. – 484 161 лв. 

 

14. Съгласно чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси определя 

максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 

2022 година в размер на до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четери години,а именно 1 284 963 лв. 

15. Съгласно чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси определя 

максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 

2022 година в размер на до 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четери години,а именно 4 283 198 лв. 

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

2022 г. и прогнозни показатели за периода 2023, г. и 2024 г., по приходите, помощите, 

даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение по макет 

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 

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. 
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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 2022 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 

 

По седма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 52 от 24.03.2022г.   

Относно: Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI – 199 

/единадесет тире стодеветдесет и девет/ в квартал 15 /петнадесет/ с площ от 918.00 

/деветстотин и осемнадесет/ квадратни метра по плана на село Църквица, община Никола 

Козлево област Шумен, снабден с АЧОС № 2488/25.03.2021 г., вписан в Служба по 

вписванията: Вх. рег. № 788 от 29.03.2021 год., Акт № 40, том 3 дело № 398 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, и 

даде думата на  председателя на водещата комисия Халил Али: 
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Халил Али: „Господа, става въпрос за имот в с. Църквица за който имот има 

подадено заявление с което се запознахме. Знаете аз мисля, че подобни продажби в 

населените места са добре и за общината и за купувача.“ 

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. № 52/24.03.2022г.“  

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 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закон за 

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

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

Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 25 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2022 г., приета с Решение № 6 по Протокол № 2 

от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Никола Козлево като допълва във т. 3.1. Продажба на 

урегулиран поземлен имот – Приложение № 10, като включи: 

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI - 199 /единадесет тире 

стодеветдесет и девет/ в квартал 15 /петнадесет/ с площ от 918.00 /деветстотин и 

осемнадесет/ квадратни метра по плана на село Църквица, община Никола Козлево, област 

Шумен, снабден с АЧОС № 2488/25.03.2021 г., вписан в Служба по вписванията: Вх. рег. 

№ 788 от 29.03.2021 год., Акт № 40, том 3 дело № 398. 

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

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

2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI - 199 /единадесет тире 

стодеветдесет и девет/ в квартал 15 /петнадесет/ с площ от 918.00 /деветстотин и 

осемнадесет/ квадратни метра по плана на село Църквица, община Никола Козлево, област 

Шумен, снабден с АЧОС № 2488/25.03.2021 г., вписан в Служба по вписванията: Вх. рег. 

№ 788 от 29.03.2021 год., Акт № 40, том 3 дело № 398. 

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

урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI - 199 /единадесет тире стодеветдесет и девет/ в 

квартал 15 /петнадесет/ с площ от 918.00 /деветстотин и осемнадесет/ квадратни метра по 

плана на село Църквица, община Никола Козлево, област Шумен, снабден с АЧОС             

№ 2488/25.03.2021 г., вписан в Служба по вписванията: Вх. рег. № 788 от 29.03.2021 год., 

Акт № 40, том 3 дело № 398. 
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По осма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 54 от 29.03.2022г.   

Относно: Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмет 

на община и кметове на кметства в община Никола Козлево. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, и 

даде думата на  съветниците за въпроси и изказвания:  

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

Докладна записка с вх. № 54/29.03.2022г.“  

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

на основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38, ал.7  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 16 април 2010 г за заплатите в бюджетните 

организации и дейности,  Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 26 

 

1. Общински съвет – Никола Козлево определя, считано от 01.04.2022 г. следните 

основни възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства, както следва: 

 

Позиция Основно месечно 

възнаграждение 

Кмет на община Никола Козлево 3920 лв. 

Кмет на кметство Вълнари 1710 лв. 

Кмет на кметство Пет могили 1580 лв. 

Кмет на кметство Църквица 1510 лв 

Кмет на кметство Крива река 1440 лв. 

Кмет на кметство Цани Гинчево 1300 лв. 

Кмет на кметство Хърсово 1300 лв. 

Кмет на кметство Ружица 1300 лв 

Кмет на кметство Каравелово 1300 лв. 

 

2. Към основните месечни възнагрождения, определени в т. 1, се начисляват 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на 

1% за всяка прослужена година, съгласно разпоредбите на Наредбата за структурата и 

организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 на МС от 17.01.2007 и действащата 

нормативна уредба. 

3. От начислените възнаграждения по т. 1  и т. 2 се правят удръжки за сметка на 

осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за 

здравното осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, за други удръжки определени със закон. 

4. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Никола 

Козлево. 

  

 

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

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Юмерова) 


