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П Р О Т О К О Л 
№ 12 от 27.08.2020 г. 

 
Днес, 27.08.2020г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2020 година. Присъстват: 

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

Никола Козлево и Феим Насъф - 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 

присъстващи от общинска администрация.  Присъстват 13 от 13 съветника, има кворум и 

мога да открия заседанието.  

След заседанията на постоянните комисии в деловодството на общински съвет бяха 

внесени четири Докладни с Вх. № 192 от 25.08.2020 г., № 193 от 25.08.2020 г., № 196 от 

26.08.2020 г. и № 197 от 26.08.2020 г.  които предлагам да бъдат включени към дневния ред.     

Колеги, моля да гласуваме Докладни с Вх. № 192 от 25.08.2020 г., № 193 от 25.08.2020 г.,    

№ 196 от 26.08.2020 г. и № 197 от 26.08.2020 г. да бъдат ли включени 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  както знаете и се запознахте с постъпилите докладни  по време на 

постоянните комисии и дадохте становище по тях, предлагам на Вашето внимание следния 

Дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 185 от 17.08.2020 год. 

2. Докладна с Вх. № 186 от 19.08.2020 год. 

3. Докладна с Вх. № 187 от 19.08.2020 год.  

4. Докладна с Вх. № 192 от 25.08.2020 год. 

5. Докладна с Вх. № 193 от 25.08.2020 год. 

6. Докладна с Вх. № 196 от 26.08.2020 год. 

7. Докладна с Вх. № 197 от 26.08.2020 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. № 185 от 17.08.2020г.  

Оотносно: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от временен 

безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им 

от Държавен фонд “Земеделие” по одобрен проект 27/07/2/0/00495 „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово – Хърсово/Никола 

Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
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райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна, даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али за становище по 

внесеният материал: 

„Добър ден колеги, господа Кметове, Докладната беше разгледана от членовете на 

комисията и същата даде положително становище по нея.“  

Председателят 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. № 185/17.08.2020г.“  

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“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

 

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

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13 и 

чл. 17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 1 от Постановление № 215 на МС от 5 

октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от 

централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и 

окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване и във връзка с извършване на 

окончателни плащания на разходите по изпълнението на Договор № 27/07/2/0/00495 от 

28.02.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-

2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, 

Тодор Икономово – Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола 

Козлево“, сключен между Община Никола Козлево и Държавен фонд „Земеделие” – РА., 

общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 67 

 

1. Одобрява предложението на Кмета на община Никола Козлево за поемане на  

краткосрочен общински дълг, формиран от временен безлихвен заем от централния бюджет 

с цел извършване на окончателни плащания на разходите по изпълнението на Договор        

№ 27/07/2/0/00495 от 28.02.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7, подмярка 

7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

SHU2101/III-701, Тодор Икономово – Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, 

в община Никола Козлево“, сключен между Община Никола Козлево и Държавен фонд 

„Земеделие” – РА при следните основни параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга: 1 687 053,48 лева; 

1.2. Валута на дълга: български лева /BGN/; 

1.3. Вид на дълга: временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране 

на разходи до възстановяването им по одобрения проект № 27/07/2/0/00495 „Реконструкция 
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и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово – Хърсово/Никола 

Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ по Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР); 

1.4. Начин на обезпечаване: Договор № 27/07/2/0/00495 от 28.02.2018 г. за 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово – 

Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“, сключен 

между Община Никола Козлево и Държавен фонд „Земеделие” – РА; 

1.5. Условия за погасяване: 

- срок за погасяване: с получаване на окончателното плащане по Договор                  

№ 27/07/2/0/00495 от 28.02.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7, подмярка 

7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

SHU2101/III-701, Тодор Икономово – Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, 

в община Никола Козлево“; 

- погасителен план: еднократна погасителна вноска при получаване на 

окончателното плащане по Договор № 27/07/2/0/00495 от 28.02.2018 г. за безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово – 

Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“; 

- източник за погасяване на дълга: получената сума по окончателното плащане по 

Договор № 27/07/2/0/00495 от 28.02.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7, 

подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово – Хърсово/Никола Козлево – Ружица – 

Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“; 

- Максимален лихвен процент: 0 %  (безлихвен заем); 

- Такси, комисионни и други: не се дължат. 

1.6. Влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга 

върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния размер на 

разходите. 

 

2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да подаде писмена заявка за 

кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел  извършване на окончателни 

плащания на разходите по изпълнението на Договор № 27/07/2/0/00495 от 28.02.2018 г. за 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово – 

Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ пред 

Държавен фонд “Земеделие”, както и да извърши всички законови действия, свързани с 

поемането на краткосрочен общински дълг.  

 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 186 от 19.08.2020г.  

Относно: Изпълнение на Решение № 44/28.02.2020 г. на Административен съд – град 

Шумен, Решение №323 на Районен съд гр. Нови Пазар по Гр. дело № 97  по описа за 2018 г. 

и Предложение от Невена Величкова – Началник на Общинска служба по земеделие –        

с. Никола Козлево с изх. № АУ – 42 – 112 – 1 /02. 04. 2019 г.  

След като Председателя на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни докладната,  

даде думата на председателя на водещата комисия Джелил Ахмед: 

„Добър ден дами и господа, Кметове и колеги, докладната беше разгледана от 

членовете на комисията. След подробно разглеждане на докладната, комисията излиза с 

положително становище по внесеният материал“ 

След неговото изказване Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 
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„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 186/19.08.2020г.“  

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 -                         „възд.“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „против“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „против“ 

 

От общо 13 присъствали с 10 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 2 гласа „против“, и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и в изпълнение Решение №323 на Районен съд    

гр. Нови Пазар по Гр. дело № 97  по описа за 2018 г. и  съгласно Предложение от Невена 

Величкова- Началник на Общинска служба по земеделие – с. Никола Козлево с изх. № АУ – 

42 – 112 – 1 /02. 04. 2019 г., общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 68 

 

1. Да бъде предоставен на наследниците на Тодор Тодоров Каравасилев, бивш жител 

на с. Цани Гинчево, починал на 17.04.1949 г., Поземлен имот № 12509.25.40 (стар                  

№ 025040) с площ от 53351 кв. м., НТП – нива, в местността „Тикенлик“, в землището на    

с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, одобрен КККР със Заповед № РД – 18 

– 368/28.05.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК.  

2. Възлага на Кмета н община Никола Козлево да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на настоящото Решение.  

 

По трета точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 187 от 19.08.2020г. 

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

неговите комисии за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.  

 След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

„Колеги, докладната беше разгледана от членовете на комисията, и същата даде 

положително становище по нея. Аз лично съм удоволетворен от това което сме свършили 

през този период и се надявам да продължаваме  все така“.  

След изказването на г-н Али, Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

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

записка с Вх. № 187/19.08.2020г.“   

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

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

Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 69 

 

  Общински съвет Никола Козлево приема Отчета за дейността на Общински 

съвет – Никола Козлево и неговите комисии за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.  

 

 

По четвърта точка от дневния ред Докладна записка с вх. 192 от 25.08.2020г. 
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Относно: Определяне на средищни училища на територията на община Никола 

Козлево  за учебната 2020/2021 година. 

Председателят на Общински съвет даде думата на съветниците за въпроси по 

докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 192/25.08.2020г.“   

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

на основание  чл. 21, ал. 2, и чл. 17, ал.1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 53, ал. 5 от Закона за училищното и предучилищното 

образование и чл. 3, ал. 1  от Постановление на Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, 
общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 70 

 

1. На основание чл. 21, ал. 2, и чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 53, ал. 5 от Закона за училищното и предучилищното 

образование и чл. 3, ал. 1  от Постановление на Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища 

Общински съвет Никола Козлево предлага Междуведомствената комисия към Министъра 

на образованието и науката  да  запази статута на средищни училища на:  

ОУ „Христо Ботев” с. Църквица,  

ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили,    

СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево 

за учебната 2020/2021 година в актуализирания Списък на средищните детски градини и 

училища. 

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

Приложения: 

1. Списъци за броя на пътуващите ученици от различни  населени места към   

училищата  в Община Никола Козлево за учебната 2020/2021 година ; 
2. Копие на Докладни записки от директорите на ОУ „Христо Ботев” с. Църквица, 

ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили  и СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола 

Козлево 

 

По пета точка от дневния ред Докладна записка с вх. 193 от 25.08.2020г. 

Относно: Определяне на средищни детски градини на територията на община 

Никола Козлево  за учебната 2020/2021 година. 

Председателят на Общински съвет даде думата на съветниците за въпроси по 

докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 193/25.08.2020г.“   

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

на основание  чл. 21, ал. 2, и чл. 17, ал.1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 53, ал. 5 от Закона за училищното и предучилищното 

образование и чл. 3, ал. 1  от Постановление на Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, 
общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 71 

1. На основание чл. 21, ал. 2, и чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 53, ал. 5 от Закона за училищното и 

предучилищното образование и чл. 3, ал. 1  от Постановление на Министерски съвет     

№ 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 

детски градини и училища Общински съвет – Никола Козлево предлага  
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Междуведомствената комисия към Министъра на образованието и науката  да  запази 

статута на   ДГ „Щастливо детство” с. Каравелово като  средищна за учебната 2020/2021 

година в актуализирания Списък на средищните детски градини и училища. 

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание      

чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

Приложение: 

1. Копие на Докладна записка от директора на  ДГ „Щастливо детство”                 

с. Каравелово. 

  

По шеста точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 196 от 26.08.2020г. 

Относно: Издаване на Запис на заповед от община Никола Козлево в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0095-С01 

от 27.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект 

„Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на 

община Никола Козлево, област Шумен”, сключен между Община Никола Козлево и ДФ 

„Земеделие”. 

Педседателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната.  

 „И така колеги, моля за изказвания и въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с      

вх. № 196/26.08.2020г.“  

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“ 

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. 10 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. по Процедура чрез подбор            

№ BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици от 

общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен”, 

сключен между Община Никола Козлево и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. „Цар  Борис III”, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG 121100421, представляван от Васил Георгиев 

Грудев – Изпълнителен директор, общински съвет Никола Козлево реши: 
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РЕШЕНИЕ № 72 

 

1.  Упълномощава  Кмета  на  община  Никола Козлево  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  

размер  на  575 602,08 лева, (петстотин седемдесет и пет хиляди шестстотин и два лева и 

осем стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ                      

№ BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. по Процедура чрез подбор                         

№ BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за 

реализирането на Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна 

мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен” сключен между Община 

Никола Козлево и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Никола Козлево да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 

27.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

 

По седма точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 197 от 26.08.2020г. 

Относно: Издаване на Запис на заповед от община Никола Козлево в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-7.001-

0095-С01 от 27.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за 

Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на 

територията на община Никола Козлево, област Шумен”, сключен между Община Никола 

Козлево и ДФ „Земеделие”. 

Педседателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната. 

 „И така колеги, моля за изказвания и въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с      

вх. № 197/26.08.2020г.“  

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“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 
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От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ №  BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на 

територията на община Никола Козлево, област Шумен”, сключен между Община Никола 

Козлево и ДФ „Земеделие” , седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар  Борис 

III”, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 121100421, 

представляван от Васил Георгиев Грудев – Изпълнителен директор, общински съвет 

Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 73 

 

1.  Упълномощава  Кмета  на  община  Никола Козлево  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  

размер  на  115 120,42 лева, (сто и петнадесет хиляди сто и двадесет лева и четиридесет и 

две стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС към авансово плащане 

по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ                   

№ BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. по Процедура чрез подбор                        

№ BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за 

реализирането на Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна 

мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен” сключен между Община 

Никола Козлево и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане за ДДС по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 

27.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 16:32 часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

                 (Антония Георгиева Колева) 


