
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 47  

По протокол № 7 от 25.06.2020г. 

 

Относно: Предоставяне на нежилищно помещение, публична общинска 

собственост за временно и безвъзмездно управление на Агенция за социално 

подпомагане, гр. София, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. 

Каолиново.  

 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 РЕШИ: 

1. Актуализира годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост на община Никола Козлево за 2020 г., като допълва в раздел „ІІ. 

Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала 

на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни, както и за възлагане 

чрез концесия“ помещение /стая/ № 2 с площ от 9.00 м
2
 (девет кв. м.) на първи етаж от 

масивна сграда – Младежки дом, находящ се в УПИ VII, квартал 42 по плана на село 

Никола Козлево, приета с Решение № 9 от 06.02.2020 г. на Общински съвет – Никола 

Козлево. 

2. Да се предостави на Агенция за социално подпомагане гр. София с Булстат 

121015056, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каолиново за 

безвъзмездно право на управление върху помещение (стая) № 2 с площ от 9.00 м
2
 

(девет кв. м.) на първи етаж от масивна сграда – Младежки дом, находящ се в УПИ VII, 

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

срок от 5 (пет) години. 

3. Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от ползвателя, 

както следва: 

3.1. Ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал, 5 от ЗМДТ) и такса битови 

отпадъци. 

4. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението на настоящото решение. 

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“ 

Красимира Райкова Колева -                   „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“ 

 

 

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

 

mailto:obankozlevo@abv.bg


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

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

на 25.06.2020г. Протокол № 7, т. 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                           

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

                                                                                                    /Нурай Ферудин Реджеб/ 

 


