
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 15 

По протокол № 4 от 28.02.2020г. 

 

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – 

общинска собственост за здравни дейности на територията на община Никола Козлево.  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 3, ал. 6 и ал. 8 от Закон за общинската 

собственост и чл. 18, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. 1. Дава съгласие за отдаване под наем без провеждане на търг или конкурс 

имоти частна общинска собственост за здравни дейности за извършване на 

извънболнична и дентална индивидуална първична помощ на лекари и стоматолози, 

които имат сключени договори с НЗОК, по населени места както следва: 

1.1. Сграда „Здравна служба“ със застроена площ 250.00 кв. м., находящ се в кв. 

39 /тридесет и девет/, УПИ II /две/ по плана на село Вълнари, община Никола Козлево, 

актуван със АЧОС № 144/21.10.2004 г., както следва: 

- Помещение с площ от 77.00 кв. м. 

- Помещение с площ от 12.00 кв. м. 

- Помещение с площ от 15.00 кв. м. 

1.2. Сграда „Здравна служба“ със застроена площ от 255 кв. м., находящ се в кв. 

37 /тридесет и седем/, УПИ VII – 368 по плана на село Пет могили, община Никола 

Козлево, актуван със АЧОС № 67/05.03.1998 г., както следва: 

- Помещение с площ от 31.00 кв. м. 

- Помещение с площ от 31.00 кв. м. 

- Помещение с площ от 16.00 кв. м. 

- Помещение с площ от 16.00 кв. м. 

1.3. Помещение втори етаж от сграда „Кметство“ със площ от 32.00 кв. м., 

находящ се в кв. 19 /деветнадесет/, УПИ VI по плана на село Църквица, община Никола 

Козлево, актуван със АЧОС № 7/10.01.1998 г. 

2. Определя месечна наемна цена за отдаване под наем 0.25 лв. /двадесет и пет 

ст./ без ДДС за 1 /един/ квадратен метър и 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС за 1 

/един/ брой зъболекарско оборудване /зъболекарски стол/. 

3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да сключи договори за наем за 

срок от  5 /пет/ години. 

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“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

mailto:obankozlevo@abv.bg


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“ 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 28.02.2020г. Протокол № 4, т.6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                          /Нурай Ферудин Реджеб/ 


